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Telefon 2022.
Försäljer Spanska vmer från varldsnrman J. baallé y Co i Barcelona till billigaste priser.
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Vinerna ha blifvit

ande^öktk vid H:fors undersökningsstation

{jjr lifsmedel och befunnits vara rena oförfalskadenaturriner. Analyserna finnas till påseende.

Butik: Unionsgatan 28.
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Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 14.

Onsdagen den 30 September.
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Kaisaniemi

Teatrar och Konserter.
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Varmlufts- o.
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Basängbad Rekommenderas. \
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Cf. Å. Wickstrom.
1896.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
->Lincle cfc CJ:o.
SUOM. TEAATTERI.
SVENSKA TEATERN.
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Keskiviikkona Syyskuun 30 p:nä 1896.
Onsdagen den 30 September 1896.
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Kreivitär Kirkassilmä,
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För l:sta gången
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Exce 1« \i barn.
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. . .Mimmi Lähteenoja.
Olga Poppius
Kreivitär Hermance Trackau . . Kirsti Suonio
Clementine, lianen rouvansa
Cilla, heidän tyttärensä

Öfversättning

II*

. .Fru Bränder

t§ "3 43
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! hennes

Trudi J

poikansa
Knut Weckman.
Leopold von Mittersteig, kylpylai-

. .Hilma
Wenzelj hovineuvoksen palvelija . Eino Salmela.

.Hr Riégo

Stycket spelar i närvarande tid i Berlin,

Aika: 1818

Vi meddela idagens Programblad ett porträtt
af italienska operans framstående primadonna Signora Bruno ien af hennes praktroller, som „Aida".
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Ovet avataan k:lo 7. Näytöntä alkaa k:lo
ja loppuu k:lo 11.
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Aftonkonsert

1
■^INT 2>J .A. F
HA.IST JK.L.
Första Ateliern1 tr. upp. (Vanliga priser. Prisbelönt i Paris.)
Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. Gmk pr duss).
Helsing-fors, Alexandersg-atan 17.

. Hl. ötålllDerff
J. H. WICKELS yWagasin du j\tord.

Itt K

ARRAKS PUNSCH,

*-«

Hframåappor, jacquefter, siéenvaror, ylletyger för
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AXEL PALMROOS

Telefon 23!

Kontor

W. STENBERG,

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär
nu Unionsgatan 28,

(vis å vis Föreningsbanken),

General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen

TCT. Masasinsgatan JSTzo

1.

Telefon 231

G. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffär
N. Esplanadg. 37. Telef. 1727.
Välsorteradt lager, billiga priser.

Hufvuddepot af D:r Lahmanns
underkläder.
Ensarnförsäljn.af Jouvin&C:o's
i Grenoble verldsberömda
handskar.
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Oskar Fröberg.
Kaserngatan 4S,

\I

Specialaffär för

PORTMONNEÄR

fen s (a Ho iii ide il

OCH

BLOMSTERKORT

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.
0. Henriksgatan N:o 3.

Största lager af inhemska skodon.Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.
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Cognac, Likörer & Rom.

Första Ryska Brandförsäfe*iiigsbolaget Gåu^#

Billigaste premier. Snabb och liberal reglering.

so

-Vlzistffä.r.

Lager af fina äkta Viner,

JSofialomSyie.

Damskrädderi under utmärkt ledning

►M

från kl. 8 e. va

soirée, visil iEvaråagsåräßicr.

Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa våra kända
Prisbelönt med guldmedalj vid många
specialiteter
till innevarande saison
utställningar. Högsta utmärkelse hederspris (Diplöme d'honneur) vid utställningen iBordeaux 1895.
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Alla dagar

Wiener Damkapellet

från kl. 3 e. m

5C

Paikka: Karlsbad

Mathilde Bruno

Hr Hansson

a»
55.

Konrad Tallroth,

15ainnann

Eberstein, innehafvare af en litte
Hr Wilhelmsson
rar agentur
Lautenschläger, majorens betjent

Tähtinen,

Rosa, kreivittären palvelijatar

..

B_j

Oskari Salo

tos-komisarius

Bodö, dragonlöjtnant, hennes son Hr Wetzer
F. d. major von Muzell
Hr Svedberg
Hr
Lindroth
Ralph Norman
Diedrichsen, f. d. musikdirektör Hr Lindh
D:r Hans Diedrichsen

PRI

Horst von Neuhoff, hanen sisaren-

f Fru Riégo,
IFrk. Bonnevie

döttrar

o

Kaarle Halme

Kenraali Suvatsckeff

excellens, enkegeneralska

jj

Alexis Eautio,

neuvos

sr
3~

Henkilöt
Mittersteig,
von
k. k, hoviAlos

Friherrinnan Mathilde af Lersen,
K tt>

Schönthan ja Franz Koppel-Ellfeld.

05

Personerna

■g

3-näytöksinen hyvinäytelmä kirjoittanut Franz von

(ti

Skådespel i4 akter af E. von Wolzogen och

W. Schumann.

I

(Comtesse Guekerl.)

O)

<&

CIQ

Fotografisk Atelier N. Esplanadg .31,

Porträtter ivisitkortsformat a 6 mk. pr duss.

(Catanis hus.)

s
.^

HARALD WASASTJERWAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
ESPANOLA
JULIUS SJÖGREN
Filharmoniska Sällskapets BODEGA
Helsigfors.
Mihaelsffatän 4, Centrals hus.
Försäljningiparti och minut af endast äkta utländska
l;sta Populära Konsert
iYlle- och frihofvaruaffär.1
VINER &
i:^x*a,nca.lsLårs33.viset.
Välsorteradt lager. Billiga priser. |
SPIRITUÖSA.
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Helsingfors' Rullgardinsfabriks
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Program

tillvärkning-ar rekommenderas !

Ouverture tillop.
Smetana
AdagiettO, lör stråkorkester Kajanus.
Den helige Franciskus' af
Assisi, fågelpredikan"*) (ny) List.
Chopin.
Mazurka N:o 5 (ny)

Säljas af nedanstående firmor

t!

Sandudd Tapetmncaslii, N. Espianadg.
H:fors Nya Tapetaffär, Unionsgatan 32.
Josef Tibery, N. Espianadg. 37, 1 tr,
T. Winter, Skildnadsg. 19.
H. Ekbom, Alexandersgatan 17.
John Paischeff, Brunnsgatan 12.
A. Urtiman, Alexandersgatan 48
Finska Industrimasasinct.
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Torsdagen den i Oktober 1896

g

Försäljningslokalen

Strauss.
Abendlied .^^^^^^^^^^^^^|
Schumann
Bojaremas intagsmarsch
Halvorsen

\

» »Obs!

p-

Henning Lignell,

Albertsg. 36, T. 47.

"C^Mr

Skilnaden 4, T. 70.
Alexandersg. 36,

V-1/

Butiker:
_/ik Albertsg. 36, T. 47.

R. E. Westerlund
N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos

Stort & välsorteratlager

i stort urval

v vj^i^^B

Velocipedtillbehör

Naumann's ntmärkta
Germania velocipeder.

Korffabrik,

11 j|

Paltins pianomagasin

Centra/ Passagen H:fors.

Telefon 1968.
emottagas

■

T. 71.

försäljas billigast pr. kontant och på månadsafbetaining Frimärken, Postkort och kuvert
för Samlare stort urval och billiga priser.

Unionsgatan 28. 2 tr.
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A. 0. Seeck,
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OBLIGATIONER

Barngarderoben
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J^yku
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*) Se texten.
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Konserten börjar kl. 1/% 8 e. m.

J. W. Engberg.

~M

på originalflaskor som litervis från fat

/

Wladimirsgatan 32.

X

SPIRITUÖSA och VINER
såväl

..

( Badinrättnir

O:

Tlefon N:o 750.

PAUS
Kejsar-valsß

Ib--.

Fabiansgatan N:o 29,

..
..

Trekanten 3 (Spennerts hus) tel. 933. Södra
Esplanad/jatan 2, telef. 028. Saluhallen 70—72. Telefon 2125.

Beställningar

CARL BERGROTH

Ouverture till,,Girondisterna"
(ny)
Litolff.
Otello-fantasi, för violin
Ernst.
(Hr konsertmästar W. Neumann.)
Capriccio espagnole (ny)
Bimsky-Korsakow,

FA Ii
Humleberg N:o S. Telefon 1334.

Th. Baltscheffskij's.
Frimärks- & Pappershandel

Mikaelsgatan X:o 1. Telefon N:o USS.

PAUS.

J. NEUMANN.
Ii I
K:

"I

Sport-,

...

O 73 O Ständigt välsorterad! lager af allt som till ett välordnadt korfmakeri hör, finnes hos

I:sta Klass

Billist!
33±lligrt!
Lampskärmar, Blomsterkort,Portmonnäer, CigarrSt Papyrossfodral, Parfymer & tvålar, Bläck &
matenal. Frimärken & Albummar; resterande Skriflaeer
velocipeder & tillbehör ytterst billigt i

G-evär- & jagtredsTfap

Fritz Schröder.
—
[eIsiugfors

Åbo
37.

95 05

-o

Försäljning af Rudge-WhitWOrtS i Coventry

\ Hagelstams bokhandel,
In och utländsk literatur.
Konst och pappershandel.
Enda kommissionär för fransk literatur i

EDER^^M

V E LO C iP
Perssons Svenska Stickmaskiner I

ULLGARN

i rikt urval:
1
& Kastorgarn, Macramé, Virkgarn I
Fiskargarn, Märktråd, Eulltråd, Nålar till alla
i
slags stickmaskiner,Barnkostymer,
|por,
Tröjor Strum- I
"
Damasker, Vantar etc.
I
I
Beställningar på all slags maskinstickning
& !

Finland.

I^^^Zenr\

1

emottages

Mikaelsgatan 2. Telefon 1332.
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Operakällareil.
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-Endast god kvalitet!

%

j

(Bohmßia!

I

éC arfjord!
StoQvers Sircijl

I
g

Axel Wiklund

Nya böcker:
Landtbruket iFinland af GöstaGrotenfelt
Livförsäkringsbolagens vinst af Fr. v. Engeström

Abo, Helsingfors, Wiborg.
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Aftonkönser^TabiHßiötHnnäcH

öppna näbbarna och uppmärksamt se
på honom. Själf gick han ihelig extas in midt ibland dem, vidrörandedem
med sina kläder utan att dock någon
flyttade sig från stället förrän han
gjorde korstecknet öfver dem och genom
denna Herrens välsignelse gaf dem tillåtelse därtill. Då flögo de alla derifrån. Den på vägen väntande menigheten åsåg allt detta. När sedan den
enkle och själsrene mannen återvände
till folket, började han förebrå sig sin
uraktlåtenhet att icke förr hafva predikat för fåglarna.

koketteri Lola, Alfios hustru. Hon för- nom sina misstankar, Turriddo
försöker
frågar sig hos Turridos moder, Lucia, neka och slingra sig undan genom nödhvar fästmannen hölle till; modren sva- lögner. Under det deras repliker ljuda
rar att han begifvit sig till en närbe- som lifligast framträder Lola. som aflägen köping för att köpa vin. Deras bryter sin sång iör att
till Turriddo
För orkestern af Felix Mottl
samtal afbrytes genom den städse glade rikta ord, fulla af
bägge kvinironi.
De
och sjungande Alfios uppträdande. Ett norna växla giftiga ord.
aflägsLola
Då Franz nalkades Benag-ua, kom
af Aino i förbigående fäldt yttrande nar sig till kyrkan.
han till ett ställe där en mängd fåglar
Denna scen ger åt
därom, att han nyss råkat Turriddo invid Santuzza full
af olika slag- hade samlat sig-. När den
bekräftelse af hennes misssin gärd, styrker yttermera Santuzza i
tankar; hon trängar fästmannen altmera
heligegudsmannen varseblefdetta, skynhennes misstankar, hvilka hon efter det in pa lifvet så att denne slutligen fördade han till stället och hälsade dem
Alno atiagsnat sig förtror åt Lucia. Af lorar
herraväldet öfver sig själf, stöter
såsom om de varit begåfvade med förSantuzzas berättelse inhemtas, att Tur- bort fästmön och följer efter Lola till
nuft. De tycktes alla hafva väntat honddotidigare varitpassioneradtförälskad kyrkan. Den i sitt innersta
nom och vände sig- samtliga mot honom.
kränkta
i Lola och velat gifta
sig med henne, unga flickan beslutar, gripen af förtvifDe som sutto på buskar och trädgrenar
«<»»►
men att han varit nödsakad att lemna lan, att hämnas, själfva ödet
sänkte sina små hufvuden då han kom
skickar
sm födelseby för att uttjäna sin varAlfio ihennes väg och för denne uppnärmare och betraktade honom på ett
nephgt; då han vid återkomsten fann
dagar hon hans hustrus pliktförsätna
egendomligt sätt ända tills han gick
Cavalleria Rusticana
sm käresta gift med Alfio, var han i förhållande till
fram till dem och allvarligt uppmanade
Turriddo. Alfios °-lädMelodram i 1 akt. Musiken af Pietro borjan mycket missmodig, men alt mer tighet aflöses ögonblickligen
dem alla att höra Guds ord. sägande:
af de starMascagni. Libretton af G. Taraguini- och mer intagen af Santuzza, trolofvade saste
vredesutbrott;
efter hämd
BMina bröder Fåglar!
Iboren varmt
törstande
Menasci,
Tozzetti
och
G.
han sig med henne, då dettaj blifvit aflägsnar han sig
prisa eder skapare som gifvit
tillsammans med Saneder fjädLola bekant hade hon lågande af svart tuzz a.
rar till beklädnad och vingar att flyga
Emellertid
har högmessan tagit
utspelas
Dramat
i våra dagar, under
e
ytt
medel ±ör att slut °<*
med; äfven den klara luften har Han
vänder åter enhvar till
ett
påsken,
bytorg
i
I
på
Sicilien. antla
karaktärs- sitt; en grupp män och kvinnor taga
gifvit eder samt styr och
ställer för ledning af högtiden strömmar folket till
eder' utan att ni behöfver sörja för nå- kyrkan
JUP
drÖfVad ÖfV6r Plats invid osterian iör att tömma ett
för att öfvervara högmässan. dessa
T
L
got.: Medan han talade detta
H
glaS
och an- Bondflickan Santuzza plågas af svart- kan
bland dessa sy-s jämväl TurS f ZZa
nat liknande, begynte fåglarna
n
Varisratt irddo OCh Lola .^djen står högtitak,
under- sjuka misstankar, att hennes fästman
T
f
bart visa sin glädje genom att sträcka
hOn h PpaS visor och skrattsalfvor ljuda. Alfio träTurriddo vore henne otrogen ocli ånyo kunna fr
på halsarna, slå med vingarna
samt fallit offer för sin gamla passion för
der fram på SCenen Turriddo skänker
nelse
nelse. Santuzza
San
» i öppet för ho- i
uttalar
två glas vin och vill skåla med Al-

Den helige Franciskus af Assisi, Fågelpredikan.
Legenäe af Franz Liszt,
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Kär/ekens fria religion af E. Favorin
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EBBASIA" LIFFÖRS^iNg,L^,I,IfB°^g,,.L ,STETTI
M

ALEXANDERS TEATERN.

Jill Tnmn k ti
London

Helsingfors

under ledning af direktör N.

PQ"

Muller

För l:sta gången

Norra Nlagasinsg. N:o 7, Telef. 1226,

Cavalleria rusticana

förmedlar utan några extra kostnader för
annonsören annonser till införande i alla
såväl in- som utländska tidningar & tid-

Ett stort lager Velociper inkommet
till höstsaisongen
Ett parti Velocipeder af årets modell realiceras med 10— 15 % rabatt.
Ett ständigt välförsett lager Velocipedtillbehör
Reparationer af alla slag från det
minsta till det största arbete utföres på
det noggrannaste samt till möjligast
billigt pris hos

Alflo
Lucia

chéer och dylikt,
förmedlar annonssvar med diskretion,
lämnar biläggsblad om så önskas

. ...
,,

Sig:ra E. Schau.
„ M. Bruno.
Sig:r O. Delle Fornaci,
, E. Gandolfi.

if
ffl
O.O

G. W. RELANDER,
försäljning af äkta

Kadames, fältherre
Kamphis, öfverstepräst
Präster, prästinnor, slafvar, soldater, egyptier.

Nya kostymer af M. A. Samarovoi och M.M. Pironet
från Kejserliga teatern i Moskwa.

Ett enda manuskript! Ett enda betalningsställe

"»Diirkopp"«
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VINER &
SPIRITUÖSA,
order till landsorten omgä
ende prisen städse

\V^S^// // \ vCNs"-

billigast.
"Wä.Ua.elm.sg'. M":c -i.

*öj

Telefon 1803.

v~( a. I tö

Fe] MPitlllTFPT]
rilliyjGli

Torr
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enu'ne Arraks Punsch

J

Raka Eder själf

)g| med säkerhetsrakknifven

%

Monopol sal- *«&
iH:fors hos G. F. Stockman.

&[

w Ä wm w*w*.Ä

Velociped
Repar.
verkstad.

Direkte importerade

I8
«8

&
O
PQ"

Vin- och
SpirituösaHandel
Skilnadsgaian 19.
Telefon 310.

(hörnetaf Högbergsg,)

Telefon 1954.
& odekorerade träarbeten, väfnader ni. fl. handslöjdalster. Tillbehör för glödritning & snidning s. s. mönster, färger färnissor, vax m. m.
Beställningar emottagas med tacksamhet och utföras till billigaste priser,

J^ekorerade

Finsk Konstslöjd Utställning.
Mikaelsgatan I. Telefon 8893.

Jacob J^einkes
Heitigj. Papyrosser

Glasvaror
11 tillmycket billiga priser
Mikaelsgatan N:o 17,

midt emot Jernvägsstationen
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Obs! Äkta Havanna
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C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik
Bödbergsgatan 9.

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

Sultana-tobak.
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ytterst billigt.
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VINKR,

Cigarrer.
fio, denne vägrar på ett stötande vis
att efterkomma uppmaningen. Kvinnorna, som känna att en träta är förestående, lemna platsen. Eivalerna för— tvekampen dem emelstå hvarandra
lan är oundviklig, efter siciliansk plägsed omfamna de hvarandra, hvarvid
Turriddo med tänderna hugger iAlfios
högra öra. De närvarande skingra sig
Turriddo kallar på sin mor, säger åt
henne, att han känner sig illa till mods
att han vill gå ett stycke väg, ber henne
välsigna sig, och om någon olycka skulle
hända honom, icke öfvergifva den stackars Santuzza; därpå tager han afsked
af modren, omfamnar henne innerligt
och aflägsnar sig snabbt. Sonens besynnerliga uppsyn oroar Lucia — onda
aningar plåga henne och isin nöd ropar hon på Santuzza. På afstånd höres buller och oväsende; rösternanärma
sig alt mer och mer; några kvinnor inrusa med det sorgliga budskapet att
Turriddo fallit för ett dolkstygn. Santuzza och Lucia falla ivanmakt. Alla
äro slagna af bestörtning.

i.W.ftUlC:o

A. F. Hagelbergs Punsch- & Vinhandel L. Robertsg 8,

Guldmedalj i Paris 1889.

Gambrini Restaurant.

\
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Regissör:Sig:r D. DtMia.
Kapellmästare: Sig:r G. Spatjeck.

M
Ä

o

Uppsättning af annonser,
Kostnadsförslag & val af tidningar,
Taxa och andra uppgifter,
\& Afhämtning af annonser vid
\t tillsägelse pr. telefl

Början sker kl. 7'/2 eft. m

DC

S

Gratis :

Personerna

.

3»

kontrollerar annonsernas införande,
beställning-ar å trägravyrer, kli-

mottager

AIDA.

-

å

rabatter,

4:de akten ur

Arneris, kungadotter
Aida, etiopisk slafvinna

en

beräknar tidningarnas egna annonspris,
lämnar vid större annonsering de högsta

M Bruno,
E. Schau.
Sig:r G. Cokinis.
„
G. Pimazzoni,
Sig:ra V. Paganelli,
Bönder och bondqvinnor.

..

m

skrifter

Personerna
Sig;ra

Santuzza
Lola
Turiddu

Norra Esplanadgatan N:o 41
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bniilÉn

Melodram i1 akt» Mus. af P. Mascagni.

HELSINGFORS,

P*l

f/rfinska TelepiÉyråiis%

7:de föreställningen första abonnement

John Tourunen & C:o

OQ

44

Onsdagen den 30 (18) September.

P
O

.

Huru skall folk kunna veta, att man har något bra till
ialu 'fall man ej vill ajinonsera därom.
Wanderbilt.

I±aliensha operan

Wiborg.

Ferd. Stamer.

J

Rekommenderar sina

prisbelönta

tulvärkningar i parti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare ernalla hög rabatt. Order från landsorten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

O O:

5= E.
O-- s:
o 0

o

*
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Tidningarne påyrkade enstämmigt basFru Teresa Careno, den äfsångaren Emil Holms engagement, då ven härstädes välbekanta octi högtuppdetta skulle på ett utmärkt sätt utfylla burna pianovirtuosen, har
på ovanligt
betänkliga luckan. Omsider in- lysande vilkor afslutat kontrakt
om en
— Nya teatrar. IParis har öpp- den
1
trädde för teaterstyrelsen nödvändighe- konsertturné i Nordamerika för måna03
O
—
nats en vy liten teater Théätre Salon. ten att engagera hr Holm, och han har derna Januari April 1897.
Första föreställningen bestod af en pro- nu gjort sin entré på K. teaterns tiljor
log af Armand Silvestre, två små ori- i „Trollflöjten". Han sjöng Sarastros
— Massenets
ginal-lustspel och en pantomin af Ca- parti med glans och eröfrade både puHerodiade" har
blik och kritik samtidigt. Publikens med lifligt bifall uppförts för första gåntulle Mendés, musiken af Bonnal.
I
Buenos Ayres invigdes nyligen en belåtenhet ökades genom en annan fa- gen å Casinoteatern iVichy.
S"
ny operateater, försedd med alla nuti- vorits återseende. Kapellmästaren JoO"
dens bekvämligheter och hjälpmedel. han Svendsen intog nämligen frisk och
c
—
Johan Strauss har iår som vanTill invigningsfesten uppfördes Verdis strålande sin plats vid dirigentplatsen.
Hr Holm är elev af Fritz Arlberg och ligt under sommaren bott i Ischl, en
opera Otello".
fashionabel badort iÖsterrike, och syskänd frän konserter iStockholm.
selsatt sig med komponerandet af en ny
— Hofteatern iDresden har nytreaktsoperett, som haa tror sig kunna
— A Gärtnerplatztheater i
iå färdig till höstsäsongens början1897.
ligenuppförtShakespearestragedi »Mac
Mtinbeth" med ny rollbesättning, röreställ- chen väckte det nyinöfvade öfverbayerningen, vid hvilken särskildt fröken Ul- ska folkskådespelet Der G-eorgithaler ■'
Första uppförandet af skåderich utmärkte sig som lady Macbeth, af M. Schrnid och H. Neuert lifligt bispelet Eva" af Eichard Voss a Deut- É3
fall.
men
inför
en
lysande
gafs
tämligen
var
sches Landestheater i Prag utföll rätt
fåtalig publik.
effektfull
genom skådespelerskan Adele
— Ett nytt skådespel
Rachegeis- Sandrocks från Wien gästspel.
— K. teaterniKöpenhamn. Sedan ter öder der Dämon unserer Zeit" af
gamle Schram tagit sitt sista farväl och Ludwig Wolff har endast skördat en
■«"►
Algot Lange sagt farväl till tiljorna, succés d'stime vid första uppförandet å
m
k. teatern iKassel.
I
därtill tvingad af rebelliska röstband,

Notiser

Z

"°

o?

—

har Köpenhamns opera saknat en bas.

4:50 (profkort a 1:50 däri faberäknadt) erhålles ett dussin
å 3 mk inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort.

vackra, «le-

år vill Ni ha ett godt kort i förening med bil-'3gt pris. Vänd Eder då «S
»trö xxi.

AJJVKLIEIijV -^B»
Glogatan 3

iieJsmgtbrs JVya GravyrinrätfDing OauiscMipelfaß "S«r t£^!=^EßEZ<^
Bästa medel för munnens
och hudens vård.

J3randt&Jslomberg I

O

ca
c
0(0

;5/jM^

(^

jP~S||r^

Kontor: Kaserngatan 27.

J. K. Starley är Englands äldsta velocipedfabrikant och skaparen af den
nuv. velocipedtypen. Hans valspråk är allt
af det bästa.
St]fria är icke ajlenast Österrikes utan äfven kontinentens förnämsta velocipedfabrik.
ClßWßland-maskinerna ridas af den förnäma världen iAmerika.
sakna sitt motstycke iprisbillighet
m
Opßl" askinerna äro Tysklands bäst ansedde velocipeder

>

C

■ M^H

föjj^'

fnr MlIinTOilRW «S

Dödar

nrli

ffair^^ffn^ Tär^

\jjpl)

Kolerabakte-|*=^i?

rosfeberns bakterier
Jfflflt J^ring
1 minut.
"gMA*

Stomatol
Stomatol
Stomatol

■ Ml

C

på om-

fåsk

MjEXMONTAN
J. C.Innehafvare:
E.
diner & Spirituösa.

s

cd

fl<

Brefpapper
rikhaltigaste lager af utländska och inhemska
sorter, linierade och
olinierade.
Firmafrvek utföres billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgat 15.

Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg. 1.

Qarl von tJSnorrina.

©

Ängbokbinderi

Helsingfors

Fredr, Edv. Ekberg.

Mineralvattenfabrik

Nu inkommet:

Telefon 169.

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

(BS

"O

Fabriken FENIX

K. A. DAHLIN.

Moderna kragar, spetsar,
band, sidentyg, crépe

Bageri &Konditori.

Helsingfors, Alexandersg. 26,

@

14 Briksg-iatan 14 Tel. 92
Kontorsboksfabrik, Lin;jeringsanstalt, Bokbinderi,Kartonage & Askfabrik, i
itelier för plansch-& kartuppfodring, Eeklamskyltar

Alexandersg-atanN:o 11.

Ang. Ludv. Hartwa:

h
P (

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

Nyberg.

3

I

°°^

Mikaelsg. 19

tandpasta

si

H

*

Brandt & Blomberg

tandpulver

(Ss

1^

köptvelociped är därtill brandförsäkradförettår framåt.

tvål

(fSä!

Bolaget meddelar fördelaktigaförsak-

v^

Ett års garanti för alla maskiner, förutom Styria, hvilka garanteras för två år.
Ett års garanti för Dunlops och Schiönings
prima luftringar.
Gratis erhåller hvarje velocipedköpare ett å
5,000 mk lydande olycksfallförsäkringsbrefiKullervo,
hvarigenom han försäkras mot olycksfall såväl under
velocipedåkning som skidlöpning. Hvarje hos oss

J&jSi

Garantifonden: 98 miljoner Frcs.

hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- >sisP
JÄS säkrade och hans familj, som ock de per- (ft§ a,
>g söner, med hvilka han står iaffärsförbin- Ss
delse för den oundvikliga förlust, som en *Jssp
(Ö® sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- (fB|
er en olyckshändelse medföra. Bolagetefter- !ä§[
'8S skänker
nämligen, såsom allmänt bekant, »5^
premierna för hela sjukdomstiden och utbe- (85|
ta^ar 3/4 a^' kapitalet, om sjukdomen är obotfflfö lig
och resten vid dödsfall.
Bolaget L'Urbaines försäkringar äro
därför särskildt att rekommendera för herrar affärsmän, då det gäller att säkerställa
(($P större affärsföretag genom lifförsäkring, (^
mc* emedan sjukförsäkringen motvärkar de ledsamma störingar svårare sjukdomsfall all- >sg?
tid medföra och hvilka ofta nog bringa bor- (Äg
aSsmall stora förluster.
13® eS Föror^
dessa väsentliga fördelarerfordras
(^ icke några extra premier utan endast att (SS
jrfig den försäkrade afstår från den årliga vinst- fåL

SlinbßamS

ÄgÖwrler på en V2minut samrwf||s
årm% tyfoidfeberns, difterins o. fåm

_

j(q ringar af alla slag. Genom samarbete med
sjuk- och olycks tallförsäkringsbolaget L'Ur(«S baine et la Seine beviljas de försäkrade vid
rfjfe sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,

ROWBP-fabrikanten

■ MM

L' U R B A IN E, i

#

JllllH.fors Tekno-KemiskaWp^
åjäS©
Laboratorium.

®
®

f Franska Lifförsäkringsbolaget
i

Specialitet, Velocipeder och Skidor.

J2

o

\

m. m.

ytterst billigt

hos Firma

52 Alexandersgatan 52

H. Ellmin.

Helsingfors

9 Alexandersgatan 9.

©

all

DROGHANDEL,
Skilnaden 15—17.
Filial : Glogatan 4.

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Cono. Langebck.

Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste niehb.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.
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GENERALAGENTER:

Generalagenter:

STOLZEKTBERO c*3 BÖOKLErt,

STOLZENBERG
& BÖCkER,
Alexandersgatan

-A.le2ca.22.cLerEg-a/ta-n. 17. Telef. 2055.

17. Telefon 20

KONSERV KAFFE.
Frihavns
Kjöbenhamn
Kaffebraenderiet

fe

Härmed få vi tillkännagifva, att vi åt Herr Karl Göhle Helsingfors öfverlämnat vår generalagentur för Finland.
Vi tillåta oss göra den ärade allmänheten uppmärksam på vårtKonserv
Kaffe (se nedan) hvilket genom sin fina arom och friska smak inom kort tid
vunnit allmänt erkännande på världsmarknaden. Genom direkta förbindelser
å produktionsorterna och rikligt kapital äro vi i tillfälle att mötahvarje konkurrens. Våra Konserv Kaffesorter (tillsvidare 13 kvalitéer) säljas i pati endast genom Herr Karl Göhle Helsingfors och i minut inedanstående Kolonialvaruaffärer. Våra kaffesorter serveras å Operakällaren,Societetshuset, Brondins kafé m. fl.

Konserv Kaffe.

*4

Det är en allmänt bekant sak att brändt kaffe tillföljdaf sin hygroscopie redan efter några dagar förlorar ikvalité, d. v. s. mister sin aroma och
styrka. För att afhjälpa detta hafva under de sista femtio åren åtskilligauppfinningar blifvit gjorda och Professor Liebig var den förste som genom tillsats af en karamellösning vid bränningsprocessenlyckades förbättra denna olägenhet. Genom bristfälliga apparater erhöll dock det brända kaffet en fadd
bismak.

KARL

(S. Bonnevie Lorentzen

Det har lyckats oss efter flere års arbete och genom nyuppfunna roterande ugnar med luftafkylningsapparater uppnå ett lyckligt resultat. Genom
tillsats af en renad rörsockerblandning som öfvergjuterbönorna vid en bestämd värmegrad inneslutas kaffebönorna i en microscopiskt tunn karamellmnna som förhindrar fuktens och luftens inträngande och tillika kvarhåller
den aromatiska olian ibönan.
Genom denna procedur håller sig vårt Konserv Kaffe åratal lika
aromatiskt och starkt som nyssbrändt och har en absolut ren fin smak friskt
V ar?
är 20 Procent kapitalbesparing vid inköp af rostadt
tff
B°i
;... KaPöe innehåller en stor mängd vatten och andrabeståndsdelar, hvilka
alla försvinna vid bränningen och förminska vigten.

1i

fö^,f

Parakan balak Tee but.
Passagen.
Anneg. 20. Skilnaden 2
-N. Esplanadg. 37.
n
Eth
N-rietscMkoff. Alex. Johansson. Th. Holmström.
Fabiansg^H. Kyrkog. 10 S. Esplanadg. 4. V. Henriksg. 12. Alexandersg.11.
Äntion
A. K Isaksson. F. Nyman.
Wladimirsg' 13. Sjomansg. OA
24. Båtsmansg. 22. Skilnaden 6. Eriksg. 17.
Hyvannen.
n>
A. Fred.
Almänna KomumtimsKon
Konfctantmsg.
19. Badhusg. 10. Elisabetsg. 6. Rfors form. butiker.
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Generalagent förPlaland.
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ntfBr Juridiska och affärsuppdrag; köper och säljer aktier
ombesörjerpatentansökningar och registre.
Helsingfors
*o
giui», Alexanderwatan
Miexanaeisgatan N.o 52
ring af rarumärken iFinland och de flesta andra land.
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