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G/undadt 1? Ä »"«*"■år 1827 JP OT»I«
Billigaste premier. Snabb och

Telefon 231.

billigapriser.Ledig" annonsplats.

ff P BYT^ITtfBÅITTi Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
\Jj JL „ l^A åVXåål^iAAåJj Porträtterivisitkortsformat 6 mk.pr puss. CCataniaå lms.J
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SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 19 Maj 1897,

8 e. m
Sjette gästuppträdandet af

éferr (Blaf
från Kungl. Teatern i Köpenhamn

För 2:dra gången

Trots allt
Skådespel i1akt af Allan Berg. Svenskt original

Personerna
Fru Julia Holmberg Fru Bränder
Sven hennes son
Ebbe Stenius, fru Holmbergs bror

Hr Hansson.
Frk Holmlund
Hr Lindroth.

Karin Wcsior^^BLindfelt,arkitökH
OBS! Emellan pjeserna en längre paus

För 2:dra gången

DE OSYNLIGA.
Komedi i3 akter af Ludvig Holberg. Öfversättning

från Danskan af Ernst l.uudiiirist.

Personerna

Coloinbine. Tlnrl elivins liistmcH
Leanders ( synliga ....I
Harleqirins osynliga . . .I
Hennes bror I
')Harlequin ....I
Börjas kl 8 och slutas omkr. kl. Io,ib e. m

.Fru Riégo..Fru Bränder.. Frk Tschernich.. Hr Malmström.
Hr Olaf Poulsen

Adolf Paul

Adolf Paul har under sin kortaskriftställare-
värksamhet redan lyckats skapa sig ett namn som
novellist och romanförfattare och icke minst som
en af vårt lands förnämsta kåsörer och korrespon-
denter.

if**l

O"K tfi▼ Fotograf SUNDSTRÖMS annons
■**li^ " å andra a tredje sidorna.

SUOIH. TEAATTERi.
Torstama Toukokuun 20 p:nä 1897

Kello 8
näytellään

BAABELIN TOM.
Muinaistaru neljässii näytöksessä. Kirjoittanut

Matti Kurikka

Henkilöt

Assah, Sinearin kuningas .... lisakki Lattu.
Guarda, templin haltijatar ....Olga Salo.
Rahu,papillisenSamir-suvunvanhinOtto Xärhi.
Bajesid, viisas Kaarle Halme.
Walieh Evert Suonio.
Myrrah ) ( Olga Poppius.
Milha , neitosia < Kirsti Suonio.
Damayanti J [ Helmi Talas.
Etser ") T Oskari Salo.
Seth > sotamiehiä. . . " . .< Hemmo Kallio.
Metro J { Taavi Pasonen.
M

S
p
S°nn ) orjakansojenpäämiehiäi mil+

"-
Meron / "' r '.. IKnut Weokman.
Peri, Waliehin palvelija Aleksis Eautio.Heri, Bajesidin orjatyttö Hilma Tähtinen
Sukujen päämiehiä, pappeja, kirkkoneitosia, sotilaita,

kansaa, orjia, vaivaisia
Tapaus: Baabelin tornin kukistamisen edellä,

Ovet avataan k:lo 1/2 8. Näytäntö a'kaa k:lo 8 ja
loppuu k:lo l/t II

,9CrEBMAJfIA66 LIFFORSÄKRINGS AKTIEBOLAG ISTEITIN F-rH «5 +o m *>v* ■ " Generalagentur förFinland, .Richardsgatan B. x c-1 u» W 3L d111Cl

10 penni.

<£ raåefogram**
Tidning för Helsingfors

Kaisaniemi
Värdshus.Teatrar och Konserter./Bad\

/bentraiX
/ Varmlufts- o. \
/ Basängbad Rekommenderas. \

Kaisaniemen
Ravintola.Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag 6. A. Wickitrom.

N:o 108 Onsdagen den 18 Maj

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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SK:åne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:KontorSSEß.:-0 B

Fraosta LirsåtmisWapl LTBBAINE, "SSTInoÄ. 1-
KP C!4° Vi1"U, —.„_-, FörstaAteliern1 tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParts.) -t* j~\mf\ tp|

-
t-.. JCU. btaHlDerff Andra AteUem4 tr. upp. (Billifa priser. 6mk pr duss). Jb OTOO"RAF.°

Helsingfors, Alexandersgratan17.

Svensk Änjovismagasinet-
Helsingfors.

(Innehafvare L G. Wassberg.)
Rekommenderar sina vid flera utställ-

ningar prisbelönta inläggniningar af An-
jovis och sill iGaffelbitar.

Telefon 2365.
Telegrafadr.: Wassberg

AXEI^P^LMROOS
Lager af fina akta^i/inBP,

Cognac, Likörer& Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

$ Magasin du Nord. §
Största specialaffär ilandet för:

q%
—

»..© Sidenvaror, Sammets- & Garneringsartiklar.";<-
—

O
5C Ylletyger af alla arter förBal-, Visit- ochPromenaddräk- 5C
yr *ep, Damkappor,Pelleriner Jaquettes m.ni. Vf
g XJädnings c§ ){appskrädderi g

under framstående ledning.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär-

Unionsgatan 28,
(vis å vis Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter
Specialité :CRAVATTER.* Ryska Srandförsäkriiigsbolaget 1

liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvidDirektionen
Kontor IKT. T>SLa,es&,sl]CLS&a,-t&k,TX XC:o 1. Telefon 231.

Oskar Fröberg. A. W. EKLUND & C:o
Kaserngatan 46

Specialaffäi för
Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager af
PORTMONNÄER Viner Se SpirituösaOCH

BLOMSTERKORT. Ledig annonsplats
Juho Wirtanens

SKOAFFÄR.
Försäljning af

Cognac, Rom o. Likörer
UnionsgratanN:o 17.

Hjelt & Lindgren.
0. Henriksgatan N:o 3.

Störstalageraf inhemska skodon.Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

1



HARALD WASASTJERNAS Rmmsterhandel, Skilnaden N:o 4. ?
BODEGA ESPANOLA 1

JULIUS SJÖGREN Helsigfors.
Försäljningiparti och minutaf endastäktautländskaIVINER &

SPIRITUÖSA.

Mlltaelsgatan 4, Centrals hus.

Ylle** och frikofvaruaffär.i
Välsorteradt lager. Billiga priser "-»

0. ÖLÄNDERVELOCIPEDER.OJ

(6 W CD«* O -t—
"S

= ..Neumanns Germania'
t/)

os 9extra prima tyska. Skilnadstorget n:o 2.Beau Ideal"_.__._.
Tt) CÖ a)
I" :o r-

_C_
l:ma engelska.

Defiance" å
Q.
(0
C

1:ma amerikanska.
Fiitz Schröders Velocipedaffär

3iTorra, Espla.^iLa.^-g-a.ta.n.37, IC 4-1 C
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Barngarderoben

Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968,

____________________k ____■ P.______■■

i Beställningar emottagas
fIJ

n■■■
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Ledig anoodsplats i*IBGodt material,*5

omsorgsfullt arbete. la
|«R. Faltins pianomagasin

R. E. Westerlund BB
k. ~^ N. Esplg. 5

CO
Den enda värkligtpraktiska Skrifmaskin
som finnes är

HAMMOND.
Moderna och praktfulla

Flyglar och PianinosBrandt & Blomberg
Åbo Uleåborg som skrifver såväl rysk som vanlig skrift,

Finnnes på lager hos i stort urval 9>Heisingfors -
Specialitet: Carl Jacobsen & C:o.Velocipeder & Skidor. Helsingfors,

Generalagenter för Finland & SkandinavienEepresentera följande velocipedmärken 'A^ c^a""3>

Rover
England.

Amerika.

Unity
Unique

Cleveland
Westfield

Temple

Indasf god kvalitet!(BolumGia!
vfCartforö!

CD

o*5 SioQvers
Ledig annonsplats.Styria

Opel
Österrike.
Tyskland.

GndTTlf9
'

H

Helsingfors,
Central-Passagen.

■*i*> -;
X ö"

I?
Velociped-tillloeliör,

Begär vår illustrerade priskurant.SfCg_ #
Brandt & Blomberg.

Helsingfors, Mikaelsgatan 11)

<| Opera
åk

rit 1 Ijpit*em Midd & Aft
o ao g1ags- on onsert. Table dhote & å la carte.
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Från Stockholms teatrar.
Jag minns icke mycket af när„Aldrig ilifvet" gafs för sju år sedan,

bara att det berömdes af både kritik
och publik. Vid sitt uppträdandedenna
gång medförde stycket alls icke samma
resultat, hvartill jag tror att utföran-
det till en stor delbär skulden. Styk-
ket är med alla sina orimligheter en
fars, så mycket],som det är möjligt,
men på Dramatiska teaternbehandlades
det med den tunga grundlighet, livar-
med man gärna vill hedra realistiska
skådespel*

Få ord ha kommit så i, misbsruk
som oidet realistik; egentligentror man
bestämdt att därmed menas ful och fat-
tig i våra dagar. Här ipjesen sak-
nar hjälten pengar, och hans hustru
har en gammal klädning, som är nött
isömmarna, således är Aldrig ilif-
vet" en realistisk pjes. Men detta är
ett felslut. Scenerna äro från början
till det sista en serie bizarrerier, hvilka
alla,; medj undantag möjligen af kaf-
fedrickningen, icke ha något med värk-
ligheten att skaffa. Pjesen är ett
skämt. Författaren tar med ganska
ovarsamma fingrar imångt och mycket,

som redan kommit inom hans erfaren-
het. Han går ännu längre, ty han
skämtar på ett lustigt sätt med sin
sedermera frambesvurna böjelse för
ockultism. Det där gengångarupptåget
är värkligen ganska roligt, och det
förlorar alls ej vid tanken på Medus-
as hufvud" med nyckeln och ugglan
och mannen idet gröna skenet.

Ja ja, man skall aldrig säga aldrig
och ännu mindre aldrigi lifvet, ty in-
gen vet hvad han kan komma att bli,
som sotargossensade omkomedianterna.
Imitt tycke spelades ingen af alla

rollerna som den skulle, ej häller de
berömda förläggarna.

Otur vaf det ialla fall för hr Gei-
jerstam att få ett sådant sällskap på
programmet som „Den nyagarnisonen",
hvilken del af representationenblott
kan betecknas som en skandal, utan
att ens gföra „succés de scandale".
Något sådant som den fruntimmerssån-
gen, hr i_>rtengrens inberäknad, har
man säkert inte varit vittne till iörr.
Den enda som sjöngrent var fru Hart-
mana, hvilken väl ändå inte kan anses
ha mer än högst tre toner.

Hr Avg. Warbergs .soaré å Södra
teatern hade samlat fullsatt hus af en
publik, hvaribland märktes en mängd
habituéer samt konstnärer från såvälOperan som de öfriga teatrarna här-
städes.

Förpjesen,det^gamlalustspelet „Herr-skap och tjänstefolk", gick med lif ochabandon, stundom gränsande till väl
mycken sorglöshet beträffande memore-ring och spel.

Aftonens stora framgång blef dockdet lillaskämtet „Konstens fackla'1 eller
nDen stora sångarstriden"-, ett svensktoriginal af anonym författare.„Konstens fackla" är namnet på ett
sångsällskap, hvars ordförande är kam-rer Turen och regissör en sånglärare
Rundholm. En oppositionsstorm harbörjat växa upp mot denne bland med-lemmarna i VK. F.'< af hvadanledningär ej fullt klart. Emellertid beskylles
regissören bland annat för att gorma
och svärja under repetitionerna, för
att sänka „konstens nivå" ocli att engång för tre år sedan hafva gjort minaf att vilja kyssa sällskapets gamla
städerska.

Men har den arme syndaren alltdetta på; Sltt samvete, så får han nuock sota därför, ty att vara regissör

i sångsällskapet ;,K. F."' visar sig vara
ett värkligt syndastraff. Där fins en
tenor Flöjtman, som tar höga C och
vägrar repeteravid minsta anmärkning
af regissönen, hvilken får det beskedet
af den nsöte och gudomlige", att han
kan träfta honom i„norrapromenaden",
om han vill honom något vidare.

Där fins en primadonna, fru Gunilla
Almén som hotar honom med dolk
ihand, om han ej vill afgå från
regissörskapet till förmån för hennes
man, en kapellmästare Strahlén, som
ej kan- göra sin auktoritet gällande
gentemot, ett själfsvåldigtkapell,något
som ocksåblir regissörensfel;där finns
bråkigt, arrogant herrskap, hr och fru
Urak, en fröken Paulini, som är mest
van att sjunga på franska", samt till
sist en sakförare, som i„veckoposten"
blåser upp denna sångarstrid till stor
skandal. Den blir så oerhörd till slut,
attsångsällskapetsordförande,dengamle
kamrern, efter påstötning af stadens
borgmästare, måste offra den svarte re-
gissören, hvilken dock soulageras med
att bli sånglärare ien skola far van-
artiga barn.

Det altigenomlyckade skämtet rönte
en framgång, som kan betecknas såsom
nära nog enastående Mrstädes. Bifal-
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Fotografiatelier,
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AXEI PlllliCKiflar Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1883.

loiid. Karolinska Institutets
Bakteriologiska Laboratorium.Velociped-Pepét.

Ständigt ett aälsorteradt lager af prima
engelska, amerikanska & tyska r

Q.wr Velocipeder. ■■«
mmmm m

(Q

QOOOQOOQQOC m

Ledig annonsplats

TvålfabriksHelsingfors

03■a
cö
C6

Fennia--uelncipetler, inländskt fabrikatre-
kommenderas.

2. Den värkar nedförd i tarmkanalen
icke giftigt.Hört European Cyc/e Export C:o.

f. d. John Tourunen & C:o.

Med. Dr.,DocentibakteriologividKarolinska Institutet

ijnnes hos alla välförsedda handlande

Velocipeddelar n.öis.

Jacob J^einkes
IpapijrosserQuadrant"

Ledig annonsplats Diirkopp li

Reparationer Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havannautförassnabbt ochbilligt,

Q. F. Stockmanns Velociped Depot. Cigarrer.

Gambrini Restaurant. Ledig annonsplats.

byktvål

Swift"

Wolff'

Ä'"Xi J

TT°2Bl
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tillbehör. Hemgj.
och

På begäran af Tandläkaren Herr A.
Lenhardtson har jagundersöktett af honom
sammansatt munvatten, kalladt

prima

jA^a Ilindholm
Tapisseriaffär.

Alexandersg, "7.

OBS.! Enda specialaffär

JOeåig annonsplats.

T.638.
IDRICKSGLASi
o^ släta till 1:50 per duss. fc\!*^* <^«
X3d:o med slipade ränder . 1: 80 „ „

<| Glashandeln
Mikaelsgatan N:o 17, %^

*r\ midt emot Jernvägsstationen. ,*>"

Kafé du Mord
Serverar dagligen smörgåsbord, portioner,helaoch halfva, som salta biteu in. fl. Kalla och varmasexor till billiga priser.
Biljarden renoverad med nya vallar och nytt

kläde. Öl på seidlar. Högaktningsfullt
Gustaf Blomqvist

Ledig annonsplats
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Albin Lenhardtsons
STOMATQL

och får häröfver afgifva följandeintyg:
1. Lösningen är opalfärgad och till reak-

tionen svagt alkalisk.

3. Den förhindrar under en tid afminst
2é timmar syrebildriing imjölk.
i. den värkar upphörandeellerhögst

väsentligt hämmande af förruttneise-
prosesser.

5. Den dödar kolerabaliterierpå 7»minut samt tyfsidfeberns,difterins och
rosfeberns bakterie på omkring 1 minut,

6 Den dödar utspädd ined 2 delar
vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi-nut,rosfeberns och difterinsbakteriepåmin-
dre än2 minuter samt tyfoidfeberns bakterie
pä 3 minuter.

Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medletsålunda eger förmågaatt upphäfvasyrebildning o«li för-
ruttnelse imunhålansamt ytterst snabbt förstörsjuk-
domsbildandebakterier,som därstädeskunna förekomma,
måste jag på det högsta hos allmänheten förordadess bruk.

Att det samma äfven somyttre medel imångahän-
seende bör äga en vidsträckt användning framgår osöktaf dess ofvan anförda starkt bakteriedödandeVärkan.

Stockholm, den 6 April 1895.

c<

let var ihög grad entusiastiskt, och
sedan man skrattat tre kvart isträck,
följde en massa inropningar, hvars ova-
tioner gällde icke blott pjäsen och dess
författare utan äfven samtliga de upp-
trädande, och detta med all rätt. Till
sist hördes äfven ihållande rop på för-
fattaren. Hr Warberg framträddeändt-
ligen och förklaradeatt författarenvar
och förblef tullständigt anonym.

Den anonyme författaren är emeller-
tid att lyckönska till sin triumf, och
Södra teatern torde äfven vara att
gratulera.

Lkt,

Notiser.—
Kvinlig operakomponist. En

ing köpenhamnska frökenThekla Grie-
bel har inlämnat till K. teatern iKö-
penhamn en af henne komponerad opera
»Skön Karin". Utom denna opera har
fröken G. två andra afslutade, den ena
med nordiska, den andra med spanska
motiv,

—
Ibsen iEngland. Från London

meddelas, att det därstädes akallgrund-

läggas en ny teater för uppförandetaf
Ibsens och andra moderna författares
skådespel. Ispetsen för den nya tea-
terns ledning står den bekanta konst-
närinnan miss Eobins. John Gabriel
Borkman" skulle uppföras den 3 maj.

— Utmärkelser. Edvard Grieg har
af drottningen af Holland dekorerats
med officerskorset af Oranje-Nassau-or-
den. — PianistenFranz Rummel iDes-
sau, har af härtigen af Anhalt erhållit
professorstitel.

—
Markisen af Lorne, en svärson

till drottning Victoria, har författat li-
bretton till en opera Djarmid", till
hvilken tonsättaren H.Mac Cunn skrif-
vit musiken.— Å Grand Théåtre iLyonväckte
operan Vendée" af G. Pierné, libret-
ton af Ch. Foley och A. Brissonbifall.

—
StadttheateriOlmtitz har med

god framgång uppfört den nya operan
Hans Volkert, der Pfeifer vonHardt"
af Edgar Krones.

— Femakts tragedien Der Ro-
land von Berlin" af Joh. H. Eeitz
har mottagits med lifligt bifall å Stadt-
theater iChemnitz.

—
En konsert iParis' katakom-

ber. Några unga literatörer och mu-
sikvänner iParis hade nyligen fått den
originela idén att ställa till en konsert
i katakomberna. Isin sensationslyst-
nad ansågo de, att åhörandet af Cho-
pins Marche funébre" skulle iden
dystra omgifningen erbjuda en lika ut-
sökt som sällsynt njutning. Konserten
hölls vid midnatt iden stora „bensa-len", där stolar vorouppstälda,på hvilka
åhörarne, uppgående till ett hundratal,
togo plats. Salen, hvars väggar utgö-
ras at människoben, upplystes sparsamt
af några vaxljus. Orkestern, som be-
stod af musik-artister från operan och
ett par konsertsalonger, utfördeChopins
Marche funébre", Danse macabre" och
några andra stycken istil med■omgif-
ningarna. Konserten räkte ungefär entimme, hvarpå de närvarande aflägs-
nade sig.

Det väckte stor förvåningiParis,
huru det kunde vara möjligt för 100
personer medstolar ochmusikinstrument

att intränga och anordna ennattkonsert
i katakomberna, då det är ganska svårt
t. o. m. att få inträdeskort dit på de
allmänna visningsdagarna, första lörda-
gen iiivarje månad. Det har emeller-
tid utrönts, att nyckeln till katakom-
berna aftonen före en visningsdag ut-
lämnas till en arbetare, som har att se
efter att alt där nere är i ordning.
Denne arbetare hade mutats och det
var han, som släppte in konsertgifvare
och åhörare

—
Gutzkows lustspel Zopf und

Schwert" har nyligen upplefvat sin
90:de föreställning å hofteatern iDres-
dea och framkallat starkt bifall.

s=^4| =̂a

Tio mark om dagen kunna lätt^förtjänas ge-

nom att sälja visitkort från John Fröberg,Ftn-
»pang Sverige. Begär profver!
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är tjiipkad med nya och elei
arbete. Pris for visitkortsfotografierFml^

anta ?gkorationsföreniåljocujapparater,är därföre

50 till högre Driser. Eric Sundström.
Fnbiansfjatan 27.



W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, AipyanHflregJjg^Telef. 1278. Helsin iförs.
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55°: Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.

Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
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'et meddelar fördelaktiga försäkringar af alla slag. Genom samarbete med sjuk- och
olycksfallsförsäkringsbolaget LUrbaine 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 torlust,
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 |4 af kapitalet,
om sjukdomen är obotlig och resten vid dödsfallBolaget LUrbaines försäkringar äro därför säkskildt att rekommendera för herrar af.farsmän, då det gäller att säkerställa större affärsföretaggenom tiffvrsäkring, emedan
sjukförsäkringen motvärkar de ledsamma störingar svårare sjukdomsfall alltid medföra och hvilka
ofta nog bringa borges- och färlagsman stora förluster.bör dessa väsentliga fördelar erfordras icke några extra premier utan endast att den för-
säkrade afstår från den årliga vinstandelen.

Franska Lifförsäkringsbolaget

L'URBAINE.

Generalagenturen:
Carl von Kuorring?.

Helsingfors, Mikaelsgatan 1.

J. C. M^XMONTAN Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Innehafvare^E. Nyberg. il§11^111^^1

Viner & Spirituösa. Helsingfors* AlexandersgratanN:o 11.
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Nu inkommetÅug. LudY. Hartwall. K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager af ut-
ländska' och inhemska

sorter, linierade och
Skilnaden 15—17.

Filial:Glogatan 4.Helsingfors, Alssandorsg. 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.

hos FirmaFirmatrjck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat 15.

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

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Conc. Langebck.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nioht.
Karlsbader piller,
Fellows Syrup.

H. ELLMIN.
9 Alexandersgatan9.

Telefon 2385. Telegraf, adr.COLUMBUS COLUMBARY.
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äro & bästa velocipederimarkLnadenochsäljas endastxiti

Finska! Velocipedaffären,
V. Henriksgatan 16.

Velociper från Fmk 250 till högre priser Igen reparationsvärkstad, allehanda tillbehör och beklädnadsarti klar

a ÖHILE.
Galant » ar iiaffa r.

"»-*

Brefpapper

O)

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

OHS.! Partilampor, Lampglas, extra billiga.
Bordslampor, Alabaster, Vunderlampor.=PompadoursPariser Nouveau^tes
Tre (3) delade Toilette speglar (NYTT) stort urval.

Bålarafglas,fapans,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 japo*i, satin, pap-
per störstaurval.

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

Skriftyg ifrån^T^penni till 125; mark, största^sorti-ment. Brons, nickel, järn.^träd, marmor,
Ljusstakar,pappersprässar, läskare, pennhällare,penn-fat, penntorkarem. m.
Pariser-, Eococo-, Bambus möbel,Konsoler,Piedesta-ler, Hyllor, Byråer, Etagerer,
Skulpterade trädarbeten,Consoler,Hyllor,Bord,Blom-ställningar, Rökbordm. m.
Terracotta-,Plåt-,väggprydnader,medaljongeriBronsoch 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, FayanserTee-, Kaffe, o. Chokoladkoppar, Dejeuneer,Kannor

'
Skålar.Fat, Bordsuppsatser, Blomburkar, m. m

OBS.!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 störstaurval
billigaste pris,
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.

e i»

ArtvnlcflT JOHN SVANI,, fNfl vieeh^adshöfdmg, «
-

jui,diBka och aftäl,uppaiag. och BUlje
-
r-s11UIULUI UUllll U T UllJJ UU11U, Helsingfors Alexandersgatan l*o 52
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