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Tidning för Helsingfors
2 KaisaniemiI Värdshus, fTeatrar och Konserter./Bad\

/CENTRAIX
/ 3STTZVA. \

f Varmlufts- o. \
/ Basängbad Rekommenderas. \

|Kaisaniemen |
.2 Ravintola. ?
ir ©. Å. Wieksiröm.

£2

n Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.
3
■
fr02 N:o 112. Fredagen den 28 Maj 1897.

DANIEL NYBLIN, FOTOGR AF, Fabiansg. 31.
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»^ Oskar Fröberg.
Kaserngatan 4S.

Speclala/Cfäj: för

PORTMONNÄER
OCH

BLOMSTERKORT.

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

Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billigapriser.

Juho Wlrtanens"
SKOAFFÄR.

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

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

Ledig annonsplatsLedig annonsplats.
Försäljningaf

Cognac, Rom o. Likörer
Unionsg-atanN:o 17.

Hjelt & Lindgren-

C P. DYB HnVÄTffj Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
JAIåJJ JnLJLJLÅÅ porträtter ivisitkortsformat 6 mk.pr puss. (Oatanisä hus.)

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 28 Maj T897

kl. 8 e. m.
Obs.! Sista föreställningen.
éCr (Blaf Pulsens %3ZqqqH.

För tredje gången:
Benrik och Pernille.

Öfversättning afKomedi i3 akter af Ludvig Holberg
Ernst Lundquist.

PEESONEENA
Hr Lindroth,Leander

Henrik, hans betjänt
Arv, gårdsdräng Hr Lindh.Leonora, Leanders trolofvade.Frk Holmlund.Pernille,henneskammarjungfruFrk. Paldani.
Magdelone Frk Gerasimowitscli.Jeronimus Leonoras far...Hr Malmström.Leonard, Leanders vän . . Hr Wetzer.
En Notarie Hr Enström.

Scenen är iKöpenham.
*) Henrik Hr Olaf Poulsen

Efter första pjesen en längre paus.
Andra akten ur

EN SKANDAL.
Skådespel afOtto Benzon. Fri öfversättuing

af Oskar Wijkander.
PEESONEENA

Etatsrådet C. W. Hansen,köpmanoch
fabriksägare, riddare af Danne-
brogen -*)

Etatsradiiinan . . . . . . . . . jViBrämn^BArtur Hansen \ , /Hr Wetzer.■Fanny Hansen / deras barn (Frk Paldani.B
Poul Hansen läkare,Etatsrådetssoni ■

första giftet Hr Swedberg*von Alinskjold, kammarjunkare . .Hr Lindroth.1Kai-en Wahl Fru Eiégo. 1Peter, betjent hos Etatsrådet....Hr Lindh. 1Handlingen föregår iKöpenhamn, ivåra dagar hos
Etatsrådet Hansens.

*) Etatsrådet C. W. Hansen Hr Olaf Poulsen

§"o
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Herr Olaf Poulsen.
Idag är recettföreställning för Olaf Poulsen,

som härmed slutar sitt gästspel. Samtidigt vi
tacka den illustra gästen för de njutningsrika stun-
der han skänkt oss, tro vi oss göra oss till tolk
för den allmänna opinionen då vi uttala den för-
hoppning att detta icke måtte vara sista gången
han gästar vår scen. Altså ett farväl och välkom-
men åter.

4fe ■» f Fologr&f MMISTKOMS aunong-*" " ii andra a li
-
odje sidorna.

SUOM. TEAATTERi.

Perjantaina Toukokuun 28 p:nä 1897

al is "ii<ii iiok läfismiä.
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Skåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Kontor 0 8

Ma LilrafriiÉlapt L'URBAINE, "saTöSSSS1"

K TTI C+ Al^l"kft«r« FörstaAteliern1tr. upp. (Vanliga priser. Pnsbelönt iParis.) ~n\ f\ VT*r\f* "& ATI. Hi. OT)£txllD©rff Andra Ateliern4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). Jp yj XVJKJCXVA.Jb.ö Helsingfors, Alexandersgratan17.

AXEL PALMROOS
Vlnaffai.

Lager af fina äkta Vi1181*»
Oognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.—
§>-" Sidenvaror

o JM^gl
Ylletyger af alla

ter, Damkappor,Pel* LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis a vis Föreniiigsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter. —
Specialité: CRAU ÄTTER.000000000

c&iM7t FörstaRyska Brandförsäkringsbolaget °i^i^
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen.

Kontor 3\T. MagasinsgatanNzo1.

Svenska Anjovismagasinct
Helsingfors.

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

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

Telefon 2365.
Telegrafadr.: Wassberg

Telefon 231

ksin du Nord. §
rsta specialaffär ilandet för:
, Sammets- & Garneringsartiklar.*<—

©arter förBal-,Visit- och Promenaddräk-JC
leriner Jaquettesni. m. Yr

w?s $ ){appskrädderi ©
pder framstående ledning. f!\
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningiparti och minut afendast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

0. ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.

Godt material,

oosor^sfillt arbete.
R. Paltins pianomagasin

R. E. Westerlund

I JULIUS SJÖGREN |
JKiJcaelsgatan £, Centrals hus.

Yllc^ och Mhoivaruaffär.|
K Välsorteradt lager. Billiga priser

VELOCIPEDER.
Neumanns Germania"

extra prima tyska,
Beau Ideal"
l:ma engelska,
Defiance"

l:ma amerikanska.
Fiitz Schröders Velocipedaffär

ITorraEsplanadgatan37.

Barngarderoben
Telefon 1968,Unionsgatan 28. 2 tr.

Beställningar emottagas

Ledig anoodsplats.

"WSr**-

Kraiull & Blomberg;
Åbo UleåborgHelsingfors -

Specialitet:

Velocipeder & Skidor
Eepresentera följande velocipedmärken:

Rover )
Unity England.

Unique
Cleveland

Westfield
Temple

Amerika.

Österrike.
Tyskland.

Styria
Opel

"^7"©loolis©ca.-tiXX'fc»©3a.cir.
Begär vår illustrerade priskurant.

Brandt & Blomberg.
Helsingfors, Mikaelsgatan 19
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Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos

Indast god kvalitet!
(Botumßia!

éCarfjorå!
Sioevers @reif!„ fallas!

SRaffir!
Arthur Bergström.

Helsingfors, ffåéfi}\ Central-Passagen. (ffå

Operakällaren. Middags- & Aftonkonsert. Table dhote & åla carte.

Den enda värkligtpraktiska Skrifmaskin
som finnes är

HAMMOND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.
Finnnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o,
Helsingfors,

Generalagenter för Finland& Skandinavien.

Ledig annonsplats
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För Gigerls".
Behofvet af en ny hatt för säsongen—

hälsandet på mina hundra fruntim-
mersbekanta hade gjort slut på min två
månaders gamla storm

— gjorde att
jag vek in till min hof-leverantör herr
Lorens Malmström, som just fått inett
splitter nytt lager af gigerl-attributer
för sommaren, och mitt sinne för mo-
dets växlingar tog ut sin rätt. Hr
Malmströmoch jag kommo iden mest
intressanta diskurs om årets nyheter,
medan den ena lådan efter den andra
uppackades till sitt innehåll af eleganta
käppar, paraplyer, handskar, hängslen,
kravatter o. s. v.

För den som vill rigga upp sig em
bischen för sommaren vill jag gifva
några små vinkar.

Hattarna böra vara, antingen de äro
hårda eller mjuka, höga som skyskra-
por och äga brätten som ladutak. Med
ett ord de skola likna italienska röfvar-
hufvudbonader. De äro särdeles kläd-
samma och praktiska för folk med stora
öron. Jag lade mig till en sådan.

Skjortan får ej längre på iaga vil-
kor vara

'stärkt, Vitan det veckade fr^.
Vörta piqué-bröstet skall vara en(jast

lätt struket såsom ifarfar*^. Där-

emot skall den antingen fyra tum höga—
å la fadermördare

—
eller låganer-

vikta hvita kragen vara styfstärkt. En
i de mest skrikande, symboliska färger
lysande kravatt —

nfor in hand" —
fulländar denna viktiga detalj

Herr Loren3Malmström, som år för
år alt mer utvidgar sin affär till en
fullständig herrekiperingsaffär, har i
sommar förskaffat sig en nyhet iele-
ganta bruna skor

— ingen anständig
människa nyttjar ju mera svarta — af
svensk tillvärkning.

Afdelningen för sportsnobbar är syn-
nerligen fullständig. Sportmössor,sport-
strumpor, sportbälten, sportskjortor, alt
af engelskt ursprung och last fasbion.

Man kan hos hr Malmström blifva
en nära nog fullständigt ny människa,
synnerligast om man tidigare gjort en
visit midt emot — iFöreningsbanken.

Kalle P.
6-t^äiég^g^ébW o

Notiser.
— Luftbalettea. ÖAo Brändes be-

rättar därom från London följande:
De framstegteatermekaniken|gjort på

senare tid äro i sanning förvånande,

sedan nutidens vetenskapliga uppfinnin-
gar därvid alt mer tagits tål hjälp.
Alt går nu mera ut på att göra illu-
sion en så fullkomlig som möjligt. Bland
annat har man nu här iLondon en åt-
minstone försynsinnetsuppfattning värk-
ligt flygande balett, hvilken ledes af
en tysk, hr Zschiegner, som också är
den, hvilken gifvit flygtekniken på sce-
nen dess nuvarande fulländning.

Redan 1881 kom han iBerlin på
den tanken att ersätta den då brukliga
tämligen otympliga flygapparaten genom
en finare inrättning. Han hade nämli-
gen varit ingeniör, förr än han egnade
sig åt scenen. 1883 fick han patent
på sin uppfinning, och den första som
flög med den nya apparaten var hans
egen fru, den under artistnamnet Pre-
ciösa Grigolatis sä bekanta Gertrud
Scheffer. Hon är nu primadonna ien
luftbalett bestående af sex unga damer,
henne själf oberäknad; och till panto-
mimen pä Drurylane-teatern nästa jul
kommer kåren att öka3till20 personer.

Redan de förstaföraökenmedZschieg-
ners inrättningutföllo lysande, och hans
luftbalett har också sedan vid skilda
tillfällen blifvit rekvirerad tillParis och
Ryssland. Apparaten funktionerar med
en förvånande precision, och hvarje

möjlighet att någon af de oäynliga trå-
darne kunde brista — hvarje sådankan
bära en tyngd af 5 centner

—
är ute-

sluten. Igraciösa linjer sväfva arti-
sterna uppe i luften, sänka sig ned till
scenen, när så behöfs, spela sina roller
bland de öfriga, höja sig så åter upp
och gruppera sig behagligt iluften el-
ler sväfva efter hvarandra irader

—
och för hvarje gång luftbaletten utför
dessa sina evolutioner, så utbryter pu-
bliken i ett frenetiskt jubel. Själfva
primadonnan Preciösa Grigolatis besit-
ter också stor gratie och behag ialla
rörelser. Alla de öfrigaluftdansöserna
äro tyskor, liksom hon.

Under aflidne kejsar Alexanders tid
var luftbaletten i tillfälle att visa sin
sceniska konstfärdighet för majestäten
å kejserliga privatteatern i Krasnoje
Selö. Preciösa och hennes man blefvo
då utnämda till kejserliga hofartister.—

Ett Napoleonsdrama. Förfat-
tarne Pierre Lano och Dubreuil arbeta
i gemenskap på ett stort drama om
Napoleon 111 och kejsarinnan Eugenie.
Istycket förekomma alla de mera fram-
stående personerna från det sista fran-
ska kejsardömets hof.
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Kric Sundströms
Fotografiatelier,

Fabiansgatan 27,hörnet at Norra Esplanadgatan,isamma hus som Nordiska Bosätta*!
tillfälle att iännu högre grad än hittils tillmötesgåärade Vänder ideras fordringar pa ett förstak'aS
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G-IiE]y jorr Genuine Arraks Punsch^ Guldmedalj i Paris 1889
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l^nSEa liistitiitdß
Bal{toiolofiÉLJårtÉl.^BVelociped-lEepét.

Ständigt ett aälsorteradt lager af prima
engelska, amerikanska & tyska På begäran af Tandläkaren Herr A.

Lenhardtson har jagundersöktettaf honom
sammansatt munvatten, kalladtr

0
Q.

■rVelocipeder. tu
Fennia "velncipeder,inländskt fabrikat re-

kommenderas.
Hört European C/c/e Export C:o.

f. d. John Tourunen & C:o.

(O

Ledig annonsplats.

Helsingfors Tvålfabriks
prima byktvål

Tjnnes hos alla välförsedda handlande

m
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PC

fl)
r-l-
-0)

Albin Lenhardtsons
STOMATOL

och får häröfver afgifva följande intyg
1. Lösningenär opalfärgad och till reak-tionen svagt alkalisk.
2. Den värkar nedförd i tarmkanalenicke giftigt.
3. Den förhindrar under entidafminst24 timmar syrebildning- imjölk.
4. den värkar upphörandeellerhögst

väsentligt hämmande af förruttnelse-prosesser.
5. Den dödar kolerabalcterier på V2minut samt tyfsidfeberns,difterins ochrosfeberns bakterie på omkring 1minut,
6 Den dödar utspädd med 2 delar

vattenkolerabakterier på mindre än 1mi-nut, rosfeberns och difterinsbakteriepåmin-dreän 2 minuter samt tyfoidfebernsbakteriepa 3 minuter.
Då det af Tandläkare Lenhardtson augifna medletsålundaeger förmågaatt upphäfvasyrebildningoch för-ruttnelse imunhålan samt ytterst snabbt förstörsiuk-domsbildande bakterier,som därstädeskunnaförekomma,måste Jag på det högsta hos allmänheten förordadess bruk.
Att det samma äfvensom yttremedel imångahän-seende bör äga en vidsträcktanvändning framgårosöktat dess ofvan anförda starkt bakteriedödandevärkan.Stockholm, den 6 April 1895

Med. Dr.,Docentibakteriologi vidKarolinska Institutet

Ledig annonsplats.

Gambrini Restaurant.
;A^a Ilindholm

Tapisseriaffär.
Aiexand.ersg. 1,

OBS.! Enda specialaffär

JSeéig annonsplats.

Swift"
Quadrant"
Diirkopp"

WolfT'

Velocipeddelar
och

tillbehör.
Reparationer

mm utförassnabbt ochbilligt,
Q- F. Stockmanns Velociped Depot.

Ledig annonsplats.

T.638.
IDRICKSGLASI
o^J släta till . . . . . . . 1:50 per duss. t^
*<2 K"d:o med slipade ränder .1:80 „ „ fs°

feGlashandeln K
Mikaelsgatan N:o 17, fe

*r% midt emot Jernvägsstationen. gy^
Lä K
Ä^T^^

Kafé du J¥ord
Serverar dagligen smörgåsbord, portioner,helaoch halfva, som saltabiten m. fl. Kalla och varmasexor till billigapriser.
Biljarden renoverad med nya vallar och nytt

kläde. Öl på seidlar. Högaktningsfullt
Gustaf Blomqvist,

Ledig annonsplats
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Jacob l^cinkcs
Hemgj. Papyrosser

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.
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'er*' Vilken är tillökad med nya ock eleg
113 tor visitkortsfotografier Fmb "*■: 50 tillTogr^nii

—
En furstlig Griegspelare. Vid

en soaré härom dagen hos m:me Meu>chesi iParis spelade landtgrefven afHessen, hvilken som bekant är myk-
ket musikalisk, violinpartiet ien sonat
af Grieg;pianostämman utfördes af enang italienare vid namnToselli. Landt-
jrefven är nästan alldeles blind, hvil-ket ju gör prestationen än märkligare.

Ä Stadttheater iMainz roadesPubliken af tre populäradialektstycken
Änkfurt inFeindeshand",Durch den
kaufmännischen Verin" och nDer Atzei-ner und sein Sohn".

"~- Drachmann hyllas. Den 28
"a*£ uPpfördes på det kongeligeteater
1 Köpenhamnsom jubileumsföreställning

skådespel BDet var enBäng". En af skalden själf författadProl°g „Romantik" framsades förespe-iets början af skådespelaren Öda Niel-
e^- När ridån gått ned, utbragtes ettetve för skalden, som jämte sin älste
t
°n tagit plats isalongen. Då jublet

sät
toat' Bteg Drachmann UPP På ett afena och sademedklingande röst,me-aö hans gråsprängda hufvud höjdesig

högt öfver alla: „Fördenhyllning,som
ni bragt mig häriHolbergs och Oehlen-
schlägers hus, gifver jag eder mitt in-
nerligaste tack. Och jagkan icke tolka
det bättre än genom att utbringa ett
lefve för mitt land, mitt språk ochmitt
folk."

— En ny' fars med den drastiska
titeln rTodtschlag" af J. Blum har
med god framgång uppförts å Stadt-
theater iSpeier.— En ny teater iLondon. Mr
Beerboom Tree, direktören för Hay-
marketteatemi London, låter därstädes
för en kostnad af omkring en million
kronor uppföra en ny teater, som skall
framvisa flera nyheter med afseende på
konstruktionen. Scenen skall sålunda
göras rörlig sä att den vid större till-
strömning af åskådare kan skjutas till-
baka och flera platser för allmänheten
sålunda beredes. Vidare skall under
sommarmånaderna efter amerikansk me-
tod med tillhjälp af en särskild appa-
rat pressas stark afkyld luft in isa-
longen.— Lagligt skydd för teaterper-
sonal har nu, för första gången i

Europa,kommit pådagordningeniWien.
Burgteaterns direktör, Burkhard, har
offentliggjort ett utkast till en teater-
lag, hvilket efter vederbörlig debatt i
omarbetadt skick är afsedt att bli före-
mål förstatsmakternas behandling. Ut-
kastet fordrar skriftlig form för alla
teaterkontrakt, lönens fulla utgående
under personalens sjukdom ända till tre
månader, sedermera något reducerad;
tor den kvinnliga personalen skallhaf-
vandeskap anses som sjukdom och icke
medföra kontraktets annullerande. Rät-
ten tillkontrakts upphäfvande eller för-
längning måste varadensamma för båda
parterna, likaledes de aftalade vitena
hvilka icke få öfverstiga ett års- eller
spelhonorar. Vissa annulleringsgrunder
äfvensom direktörernas svarta listor"
förklaras för ogiltiga. Aftal med agen-
ter, som medgifva dessa uteslutande
rätt att förmedla vederbörande skåde-
spelares anställning, äro endast för sex
månader giltiga. Förbindelser till dy-
lika agenter att lämna provision af alla
framtida engagement eller för viss be-
medling högre provision än 4 proc. af
honoraret betraktas likaledes som ogil-
tiga.

—
Lecocqs operett ..Dagen och

natten", första gångengifven 1881, har
med lysande framgång återupptagits å
Athenée-Coinique iParis. Aldrig har
Lecocq — säger Francisque Sarcey —
icke ens i Madame Angots dotter"
varit mera inspirerad än idenna ope-
rett. Det är en störtflod af friska och
lefnadslustiga melodier. Det fins icke
ett nummer idetta partitur, som icke
behagar antingen genom sin ystra gläd-
tighet eller sitt ömma och smältande
behag. Den famösa refrängen ;)Les
portugais sont toujours gais" har öfver-
gått till ordspråk i Paris. Den nya
rollbesättningen berömmes mycket och
Maugé anses till och med öfverlägsen
den oförliknelige Brasseur. Ien kon-
servatorielev, fröken Jeanne Petit, hvil-
ken debuterar som Manola, tror man
sig hafva funnit en ny operettdiva.

n^p^tT1

Tio Kaai-lc om dagen kunna lättrförtjänas ge
nom att saljå visitkort från John Fröberg, fiii-
spång Sverit/e. Begär profver!
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anta "?ekorationsföreinåloch apparater, är därföre Eric Sundström.
Ftibians</ atan 27.
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Bolaget meddelar fördelaktiga försäkringar af alla slag. Genom samarbete med sjuk- ocholycksfallsförsäkringsbolaget L'Vrbaine et la Seine beviljas de försäkrade vid sjukdom och olycks-
fall särskilda förmåner, hvilka fullkomligt säkerställa såväl den försäkrade och hans familj,
som ock de personer, med hvilka han står iaffärsförbindelse för den oundvikliga förlust,
som en sjukdom och ännu mer en obotlig sådan eller en olyckshändelse medföra. Bolaget efterskän-
ker nämligen, såsom allmänt bekant, premierna för hela sjukdomstiden och utbetalar \ af kapitalet,
om sjukdomen är obotlig octi resten vid dödsfall.

Bolaget JL'Urbaines försäkringar äro därför säkskildt att rekommendera för herrar af-ffirmitfiii, då det gäller att säkerstålin större affärsföretaggenom lifförsäkring, emedan
sjukförsäkringen motvärkar de ledsamma störingar svårare sjukdomsfall alltid medföra och hvilka
ofta nog bringa borges- och färlagsman stora förluster.

För dessa väsentliga fördelar erfordras icke några esctra premier utan endast att den för-
säkrade afstår från den årliga vinstandelen.

Franska Lifförsäkringsbolaget

L'URBAINE.
Aktiekapital:

Garantifonden:
12 miljoner Frcs.
98 miljoner Frcs.

Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsgatan 1.
Carl von Knorring1.

J. C. MiEXMONTAN Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Innehafvare:E.Nyberg. @IB@®HIIIiIIII^IL^É

Biner & Spirituösa. Alexan^gNw u.
Ijodigannonsplats.
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Nu inkommet:Brefpapper
rikhaltigaste lager af ut-

ländska ocli inhemska
sorter, linierade och

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

hos FirmaFirmatryck ntföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat 15.
H. ELLMIN.

9 Alexandersgatan 9.

Telefon 2385.
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äro d© bästa velocipederixxxsk,j?l3L.x±a,<3L&xx ocli säljas endast Titi

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

"T*

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

OHS.f Partilampor, Lampglas, extra billiga.
Bordslampor,Alabaster, Vunderlampor.=PompadoursParisar Nouveau'tes=
Tre (3) delade Toilette speglar (NYTT) stort urval.

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

Väggprydnader (förmatsalar) 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 största urval.

Amplar rån 5: 40, stort urval, Wiener, Pariser
galanterivaroraf 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, penntorkarem. m.
Pariser-, Bococo-, Bambusmöbel,Konsoler,Piedesta-
ler, Hyllor,Byråer, Etagerer,
Skulpterade trädarbeten,Consoler,Hyllor,Bord,Blom-
ställningar, Rökbordm. m.
Terracotta-,Plåt-, väggprydnader,medaljongeriBrons
och Composition, stort urval,
Nickelarbeten I,11. qual,Kannor, Gräddsnäckor,Soc-
kerskålar, Plåt, de Menage,Brickor, Fruktskålar, Sa-
ladierer, Kaffekök,Tekök, m.m.
Terracotta-, Porslin-, Majolika prydnadspjeser.
Engelska, Böhmiska, Sachsiska, Porsliner, Fayanser,
Tee-, Kaffe, o. Chokoladkoppar,Dejeuneer,Kannor,
Skålar, Fat, Bordsuppsatser,Blomburkar, m. m.

OBS.!Extra billigakoppar, (Nyamönster)stor*
urval ifrån 3: 75 dussinet.
Lädervaror, Portföljer,Börser, Plånböcker, Resene-
cessäires, med och utan inredning, mindre Kapp-
säckar,Resväskor m. m.
Fotografi-album, flere hundra mönster störstaurval,
billigaste pris,
Japan och China varor (direkt importerade) största
sortiment, Säfmattor, Nytt, Nytt.
Förnicklade och bronoerade järnvaror, Hyllor,Blom-
bord, Etagerer, Paraplyställningar extra fina, Piede-
stallampor,Stafflier, Serverigusbord.
Vesuy billigaste Spritkök,
Gloria Petroleumkök, Praktiskt, Lukt och Rökfritt
(utan buller).
Broscher ifrån 10 penni tillhögre pris stort urval.

Ing. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Holsingfori, Alosicdersg. 26,

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52.
Helsingfors.

Telefon 169.

Tillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.
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Finska Velocipedaffären,
V. Henriksgatan 16.
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Telegraf, adr.
COLUMBARY.
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K. A. DAHLIN.
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial:Glogatan 4.

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Cono. Langebck.
Kothes Hahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.
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