
"
S 5
i-

ii

IP
H

SI

»
"H!

!*Q
fe

*-«
©

»Ml

Skåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:Kontor d?^^>'S£Ei?" 0 3

Fraasta Llrsåtriistolapt LTIIAIHH. °'^il&:"'.. _, dol II FörstaAteliern1tP. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParts.) ■■■ g ftK. E. Stahlberg ""■"»"r;.rr1.r2~,.'.r" r o t o g ra t.

'ÖB

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 8 September 1897

kl. 7, 30 e. m.

Sodißöpsföresfällning.
För andra (12:te) gången

FOR TIDIGT.
Proverb i1akt af Anders de WaW.

Regie: Robert vonHolten.
Personerna

Karin
Wille

Fru Stavenow
Hr Stavenow.

På en landtegendomivåra dagar.

För tredje (6:te) gången

Prästgårdsidyll.
Lustsprl i5 akter, efter en tysk idé, af Harald Mo-

lander. Regie: Mauritz Svedberg.
.Personerna:

August Hellborg, pastor i en
landtby Herr Castegren.

Elise, hans hustru Fru Stavenow.
Anna, hans kusin Frk Bonnevie.
Berthold Eichman, jägmästareHerr Stavenow.
KonsistorialrådetZornbock .
Häufling, klockare I
Lotta, tjänsteflickaiprestgår-M

Herr Riégo

Frk Gerasimowitsch,den
Karl, öfverkypareiBerlin,hen-

nes fästman Herr Lindh,

Handlingen tilldrager sig iprästgårdenien småstad
ej långt från Berlin.

Längre pauser äga rum efter första pjesen
samt efter andra akten af Prästgårdsidyl^^Deö^
riga mellanakternamycket korta.

Börjas kl. 7, 30 och slutas omkr. kl10 e. m

Herr E. Lindh,

Öfverkypar Karl

Prästgårdsidyll."

A "K ▼ Fotograf SUNDSTRÖMS annons
-■*S5!»»« å andra och tredje sidorna.

SUONI. TEATTERI.
Keskiviikkona Syyskuun 8 p:nä 1897,

tffiansannäyfäntönä alenncfuilla
Rinnoilla
Inäytellään

REVIISORI.
PEBM3OPTJ

5-näytöksinen huvinäyteluia. Kirjoictanut
Nikolai Gogol.
Henki1ö t :

Anton Antonovitsch Skvosnik-
Dmuchanovskij 'kaupungin
päällikkö . , . . . . . , Benjamin Leino.

Anna Andrejevna,heidänrouvansa Naemi Kahilainen.
Maria Antonovna, heidän tyttä-

Hilma Tähtinen,
Lukas Lukitsch lilopow,koulujenH^B^B^B^l

tarkastaja B
Nastenka, hanen vaimonsa . . HAmmosFodorovitscliLiapldii-Tiap-BB^B^Bj

kin, piirituomari . . . .EvertSuomo

lisakki Lattu.
Mimmi Lähtnenoja.

Artemij Fiiippovitsch Semljanika,
sairashuoneen talousmies Emil Falck

Ivan Kusmitsoh Schpekin, posti-
mestari Otto Närhi.

Peter Ivanovitsch1 (vrammn xr ni«Bobtschinski, |kaupunkilaisia{Hemmo KaUio'
Peter Ivanovitsch tilanhaltijoitajAJ fe ; RDobtschmski, J
Ivan Alexandrovitsch, Hlestakow,

virkamies Pietarista T^ . Knut Weckman
Osip, hanen palvelijansa....Taavi Pesonen.
Stephan IvanovitschKorobkin. .Oskari Salo.
Svistunow, alapoliisirnestari. . .Pekka Muhonen
Mischka, kaupungin pj^Woji^ij^^^^^^^^^^^H

velija . .
2:nen kauppiasH

Sirkka Hertzberg
Helmi Talas.
Eino Salmela.
Kaarlo Keihäs

Vieraita,

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B ja
loppuu k:lo 10.

Cr ElMÅjSfl AÄ6 LIFFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAG ISTETTIN. Ferd StamerGeneralagentur. förFinland, Hagasundsgatan 2.
»JLauiCli

A. W. EKLUND & C:o

ogramSlaåef
Tidning för Helsingfors

ca Kaisaniemi
Värdshus.Teatrar och Konserter. IKaisaniemenl
Ravintolaß

% 6. A. Wickströro!DC
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Onsdagen den 8 September.

Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billigapriser.

Ts!:o 4

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabians*?. 31.

m
CO
3

1897.

J. H. WICKELS
viaaaiass.»

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

AXEL PALMROOS
Alexanders^.19 (ing1, fr. Hag-asundsg1. 2.) Lager af fina äkta Minsr,

Utför omsorgsfullt och till billiga priser allt fotografiskt arbete såväl
iiiom som utom atelieren. Telefon 2453.

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

LORENS MALMSTRÖMS
HerrekiperingsaffärAxa Lindholm

Tapisseriaffär.

Albion Lampmagasinet
Inneli. Victor Rijdman.

Största specialaffär för
Lampor, Glas, Porsliner, Nickel-

varor, Byster, Barnvagnar, Petro-
leum & Benzin.

Billigt iparti & minut,

\J. JL» IYKE

Ylle- & Tricotvaruaffär
Telef. 1727, Hjelt «& Lindgren.

Unionsgatan17
N. Ef:p/anadg. 37^^^^^^^^^M

Välsorteradt lager, billiga prise|
Hufvuddepot af D:r Lahmanns

underkläder. Juho Wirtanens
§KOAFFÄR.Ensamförsäljn.afJouvin&C:o's

i Grenoble världsberömda
handskar.

0. Henriksgatan N:o 3.
Störstalagerafinhemskaskodon.Prima
gummigaloscher, äktaCollanolja m.m.

N. Esplanadg. 31,HY Fotografisk Ateliér.
Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk. pr duss Catanis hus
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Jakob Ljungqvists Fotografiska Atelier

Nic. Antipins,

Elektriska affär,
H:£oxs_3ST3rla.rn.aser- 34. T.897.

utför installationer af hvarje slag väl o.
tillerkändtbilligastepriser.Säljer l:ma
material o. apparater billigt!

MA.GA.SIN DTJ NORD.
G.

Unionsgatan 28,
Alexandersgatan 7. T. 638.

OBS.! Enda specialaffär
(vis å vis Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter,
Specialité: CRAVATTER.

Tahfs Akta
Viner och spirituösa

direkt inporterade från utlandet hos
Albion Lamppumakasiini

VictorOmistaja Rijdman
Suurin erityis Mike

Lamppuja,Lasia, Porsliinia,Nik-
keli-tavaroita & Kuvapatsaita, La-
stenvaunuja, Petroleutnia & Benzi-
niä.

Halvalla tukuttain ja vähittäin,

»
p



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, skilnaöen 4
BRUDSLÖJOR,

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

Firma H. Ellmin.
9 Alexandersgatan 9.

JAGVKE tohsZ
«b# Gevär & Jakttillbehör. #*?■

Patroner laddade med
Normal & Amberite

röksvagt krut
Fritz Scröder's sportaffär.

Norra Esplaiiadgatan 37.

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:
Jolin Hi-u.ia.ca.iix.
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Brandt & Blomberg

Specialitet:

Velocipeder &" skidor
Cleveland.

Rover.
I Westfield. |3 Temple. %| Opel. I
■^1 §OsJT Prisen å endel mo- "^Ä| E»
"«§ deller nedsatta. fe

3 Brandf <k Blomberg, f-
Helsingfors, Mikaelsgatan 19.

"*.***££.<**£.**'!>!)!*?3!**£***£****.*££Wi

Annonsera

€^rogram~cffilaåef"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om do ta-

gas för längre tid.

f)hc / HvarJe annonsör får sig f)L /uu*>-- tidningen hemsand UU&..

—
-i- C3ri*a.tis. -i-

— "

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

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

Lösnummer i Laurcnts urbutik
och gen"om kolportörer.

jp**'**'*'#¥¥***¥¥*^*¥#*¥¥¥¥*¥¥*-#*g«ji

\ s
* 12^^ „QC, \

återstå.

BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningipartioch minut afendast äktautländska
viner &

spirituösa.

Barngarderoben
Högbergsgatan 45. Telefon 1968.

Till vänster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

OBS! Lo]ialomtoytet.

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. Telefon 491.

-"*3 Rekommenderar färska varor alla dagar.
Kaffefrukost å 65 p. portion.

Engelsk thefrukost å 65 p. portion.
Varma portioner å 75 p.

CARL BERGROTH
Fabiansgatan N:o 29,

Telefon N:o 750

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på flaskor som litervis från fat.

i:sta Klass

■*BADINKATTNIN6 fr-
Wladimirsgatan 32. Telefon 197

J. W. Engberg

Helsingfors Rullgardinsfabriks
tillvärkning-ar rekommenderas

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

H:fors Nya Tapetaffiir, Unionsgala 32.
Josef Wlbcrg, ö. Henrikagatan9.

T. Wintcr, Skilnadsg. 19.
H. Ekbom, Alexandersgatan17.

Joliu Paischeff, Brunnsgatan 12.
A. HellmanjAlexandersgatan 48

Finska Färg & Fernissbolaget

®®^®®®s®#s®®s®®®@

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

Enda kommissionär iFinland för fransk
ladast god kvalitet!

(Bolumßia!iiliteratur,

Specialitet: Medicinsk literatur
iSCartforå!

Staevers &reif!„ fallas!
SEaffir!

Arthur Bergström.
Hagelstams konsthandel.

(Privatbankens hus, itr. upp.)

Permanent utställning af taflor och andra konst-
föremål. Helsingfors,

gjEB) Östra Henriksgatan 1, Argos hus. (jfå
Obs.! Ingen entré. Obs.!

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.
Från Stockholm.

V. Herr Cor-de-Las.
Konsert har ett par gånger under au-

gusti månad gifvits i utställningens-
konserthall af en för Helsingfors publik
väl bekant artist herr Cor-de-Las, ka-
pellmästare från Petersburg. Program-
men häfva varit rätt intressanta och
omväxlande trots att de upptagit ute-
slutande pianonummer. Hr Cor-de-Las,
som ofta låter höra sig iBeckers pia-
noutställning iIndustrihallena ryska af-
delning, visade sig vara en pianist
med elegant och teknist fulländadt
föredrag. Bäst lyckades han med
Chopin och Wieniavski. Någon konst-
när i högre mening, någon »tol-
kare", är hr O-de-L. ej: det hela rör sig
pä ytan, men, som sagdt, det är elegant,
virtuosmessigt och t-mekande för örat.

Salongen var vid den sista konser-
ten tämligen glest besatt men bifallet
lifligt, i synnerhet efter Chopins Bal-
lade och ett s. k. ,, akrobatnummer"
för en hand af Leschetizky.

*
VI. Teater- och musikväi-lden
Kapellmästaren Andreas Hallen, väl

bekant för vår publik sedan ett par år,

då han iHelsingfors dirigerade några
konserter, har under sommaren arbetat
på en ny stor opera, afhvilken två ak-
ter ren äro fullfärdiga. Imedlet af
september kommer herr Hallen att be-
gifva sig till Tyskland, där han skall
gifva Hallen-konserter vid de stora mo-
därna badorterna Baden-Baden och
Kreutznach. För vintern tordeherr H.
ha' för afsigt att samla sig ett kapell
för att därmed konsertera iStockholm.

Kapellmästarfrågan vid k. Operan i
Stockholm börjar åter att bli aktuell,
af orsak att herr Henneberg på grund
af sjukdom för det mesta varit ur stånd
att tjänstgöra under den nu gångna
delen af säsongen. Kandidater förplat-
sen finnes nog många, men för tillfäl-
let må blott nämnas att herr Hjalmar
Meissner denna gång icke är påtänkt.
Herr Meissner är dessutom redan en-
gagerad som dirigent af herr Albert
Ranft för hans lyriska tournée.

Dramatiska teaterniStockholm kom-
mer med anledning af h. m.konungens
jubileum att vid galaspektaklet uppföra
en ny för ändamålet af Frans Hedberg
skritven pjes bestående af ett förspel

och en akt. Musik är af professor
Ivar Hallströmkomponerad till pjesen.
Dekorationerna komma från Grabows
atelier

Två nya operetterinöfvasafhrRanfts
lyriska tournée (Arenateatersällskapet).
Den ena är Norrskenet" af Millöcker
och den andra den a massor af engel-
ska och tyska scener gifna japanska
opetetten Geisha u af Sidney Jones.
Båda iscensättas af hr Emil Linden och
komma att ges innan säsongens slut å
Arenateatern.

Vasateaternssmå landstrykare" gjor-
de den väntade effekten ochlitettill. Äf-
ven teatervänner som icke älska melo-
dramer kunna se pjesen med njutning
för det alldeles briljanta spelets skull.
Särskildt bofrollerna göras förträffligt
af hrr V.Lundberg,Klintberg,G.Ranft
och fröken Magnusson. Fröken Got-
schalks varma och. känsliga spel och
de två „gossarnas" (fröknarna Åbergs
och Strandbergs) gripande öden göra
vederbörlig effekt mot bofrollerna och
framkalla tårar ur de flesta åskädarin-
nors ögon

I förbindelse med en af Europas
största fågelhandlare,emottager un-
dertecknad beställning a alla slags
lyx- och sångfåglar enligt följande
pris:

pr par 3mf

hane
pr par

hane

pr par
hane

d:o ,grå „ „ 40:-
Hyttesångare „ „ 20:50
Kinesiska näktergalen „ „ 40:—
Rosa Kakadue .... „ „ 60:

—
RödhufvadeInseparablespr par „ 50:—
Undulat-sällskapspapegojor „ „ 50:

—
Gråhufvadesparfpapegpjor „ „ 25: —
Harzer-sångareprst.%: 30:

— %^ 100: -

FRANS SJÖBLOM jr
Högbergsgatan 26

Telefon 1305.

Små Senegalfoglar .
d:o Astrilde „ . .
Bandfink.... " .
Blodnäbbsväfvare. .
Eldsfågel
Tigerflnk
Svarthufvade nunnan
Trefärgade nunnan .
Oordon blev ....
Paradis enka....
Edelsångare ....
Mosambiksiskan . .
Indigosiskan....
Nonpareilles ....
Madagaskar väfvare
Safranfink
Risfågel
Kardinal, röd . . .
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Eric Sundströms Fabiausgatan 27, hörnetaf Norra Esplanadgatan, i samma hus som Nordiska Bosättning3

tillfälle att iännu högre grad än hittils tillmötesgå ärade kunder ideras fordringar på ett fiirsta
*"

Fotografiatelier.



AXEL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

3
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Velocif»ed-I>ef»ét.
Ständigt ett "\ älsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

w Velocipeder, t*»
Fennia"-velocipeder, inländskt fabrikatre-

kommenderas.
North European Cycle Export C:o.

N. Esplanadgatan 41

J. E. NEUMANN's
välsorterade korfmakeri

-g^ lekonunendeias. gg-
FABRIK

Humleberg 5, tel. 1334-,
Försäljningslokaler:

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

Tffff
Finska

Järnsängsfabriken,
Enda Specialfabrik iFinland for

Järnsängar o. Madrasser.
Betydligtbilligare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG

OBS.! Fullständiggaranti.

O
Q.

(Q

O)

O)

Franska Lifförsäkringsbolageti

m bLUR B Al NE,
w Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. f§J>

Garantifonden: 98 miljoner Frcs. |j^)
((§|) Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- l§jj)
(jJÄ ringar af alla slag. Genom samarbetemed Ä>jv

sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- JW'(2§j bai>ie et la Seine beviljas de försäkradevid (§g)
{(fjk sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, ASh
sgf hvilka fullkomligt säkerställa såväldeu för- W
iio säkrade och hans familj, som ock de per- §sj)
(JJÖ söner, med hvilka han stär iaffärsförbin- ÄS\

delse för den oundvikliga förlust, som en
>Qff sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- <§g)
((Sjå ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- gÄ\

skänker nämligen, såsom allmänt bekant, ;»?
f(jC? premierna för hela sjukdomstiden och utbe- §jy
(äjÄ taiar i/iaf kapitalet, om sjukdomen är obot- «S)

lig och resten vid dödsfall'.{J0Bolaget L'Urbaines försäkringar äro
(^^ därför särskildt att rekommendera för lier-
2K rar aft"ärsmän, då det gäller att säkerställa W
(^ större affärsföretag genom lifförsäkring,
(ife emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- ÄSjjsamma störingar svårare sjukdomsfall all-
W^ tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- <§$.
(fjjjå ges- och förlagsmanstora förluster. ÄS^För dessaväsentliga fördelarerfordras 2g!

icke några extra premier utan endast att §3$
den försäkradeafstår från den årliga vinst- ÄäN
andelen.

M*^ Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1

/Or /M . S1S C?ar/ i?o/i c/lnornnq. §$

SL

3
B____fln

Swift"€f. W. EILAIDE.B
myypi alkuperäisiä

Quadrant"Wiinejä
&

Wäkijuomia Diirkopp'
tilauksiamaalle ensintilausuu-
della,hinnat aina halvimmat Wo!ff'Willenkatu N:o 4.

Telefooni 1803.

<9am6rini cffiestauranl D_ smällande dörrar eller förargas åt att dörrar ej
fJTI flOTTI nTOwirP as stängda, kan återvinna sinnesro genom att

\j flIN XVI låtauppsättadörrslutaren,,Eclipse",som levereras
UllUUlll Ululljl af HelsingforsRullgrardinsfabrik.

J Telefon IS6I,

JOSEF WIBERG
Tapetserare & Dekoratör.

9 Östra Henriksgatan 9
Lager af

Möbeltyger,Gardiner, Mattor,
Stoppningsmaterialer.

Fjäder, Dun m. m
Beställningar i allt hvad till yrket hör emotta-

gas och utförasmed omsorg samt till billiga priser.
Telefon £10.

Notiser.
— Die Gliicksnarren", ett med

kraftig humor kryddadt folkskadespel
af Karl Costa, hvari lotteriraseriet för-
löjligas, har med framgång uppförts å
Raimundteatern iWien.

—
Å Carlteatern iWien har en

italiensk skådespelartruppunder ledning
afErmete Zacconi uppfört Ibsens „Gen-
gångare" och Gerhardt Hauptmanns
»Einsame Menschen". Af truppens
medlemmar presterade endast direktö-
ren något beaktansvärdt.

—
Med Paul Lindavs skådespel

»Der Abend" har StadttheateriFrank-
furt am Main endast delvis förmått
framkalla lifligare bifall.

—
Nya bestämmelser rörande

inropningar har utfärdats för hofope-
ran i Wien. Det medgifves hädanef-
ter endast operaartister att efterkomma
mropningar under mellanakterna och

efter föreställningens slut och på sin
höjd endast tre gånger. Ett undan-
tag göres dock vid premiérer och gäst-
föreställningar.

—
Teaterreklam i Paris. Den

för sina originella reklamer bekante di-
rektören vid Atnbiguteatern har med
anledning af det 600-de uppförandet
af melodramen Les deux gösses" af
Pierre Decourcelles presterat en ny re-
klam. Han har sändt municipalrådets
president, Seineprefekten och direktören
för Assistance publique skrifvelser, i
nvilka han anhåller att de 1,500 hit-
tebarn, som uppfostras på stadens be-
kostnad, skola få bevista jubileiföreställ-
ningen. Vid inträdet i teatern skall
hvarje barn erhålla en stor påse kon-
fekt, under det de båda buffeterna
skola tillhandahålla dem alla slags för-
friskningar. Vidare anordnas ett lot-
teri, till hvilket hvarje barn erhåller en
lott. 30 vinster, 15 för gossar och
15 för flickor, bestående af sparbanks-
böcker på från 25 till 100 francs
komma till utdelning.

t fr(

Ett och annat.
En olycklig början.— Två män sutto

ensamma i järnvägsstationens väntsal.
Den ene var tydligen enkolportör,och
han ställde en väska, fall med trakta-
ter, framför den andre passageraren
och började:

Min vän, har Ni någonsin tänkt
på lifvets korthet, på alltings ovisshet
under solen, och på det faktum, att dö-
den är oundviklig?

Om jag har!" genmälde den tillta-
lade vänligt och med strålande uppsyn.
Jo, jag skulle tro det. Jag är lifför-
säkringsagent!"

a, . .. ja . . aså ... det ser ut,
som det skulle bli regn", sa' kolportö-
ren och for iväg med sin väska.

Kyssar med posten.
— En ung post-

stationsföreståndare på landet blef ge-
nom en sakta knackning på dörrenkal-
lad från sitt arbete, hvarpå en blyg
flicka på 17 år trädde in med en post-
anvisning ihanden. Med ett förläget
leende lemnade hon den till förestån-
daren, som efter att ha läst den utbe-
talade pengarne. Derpå frågade han
henne, om hon läst, hvad som stod i
kanten af anvisningen

»Nej, jag kan inte läsa, hvad der
står; kanske ni vill säga mig det?"

Den unge postmannen läste: „Jag-
sänder dig härmed tre dollars och ett
dussin kyssar."

Med en blick på den blyga flickan
sade han

Nu har jag betalt pengarne, och
jag förmodar, att du också villha kys-
sarne?"

Ja", svarade hon, om han har
sändt mig några kyssar, så vill jag
också ha dem.

"
Det är väl öfverflödigtatt nämna,

att resten af anvisningen betaltes på
stället, och det på ett vetenskapligt
sätt, som var fullkomligt tillfredsstäl-
lande för flickan, ty då hon gick ut
från kontoret, smackade hon med läp-
parne, som om det var en smak på dem,
som hon ej var van vid.

Då hon kom hem, sade hon till sin
mor

»Jag skall säga dig, mamma, att
vårt postväsen är ypperligt inrättadt
och blir bättre för hvart år. Jimmy
sände mig ett dussin kyssar medpost-
anvisningen, och föreståndarengaf mig
tjugu."
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Q. F. Stockmanns Velociped Depot.

Största urval

Glanvaror
Till billiga priser

<3tya glasmagasinet
Mikaelsgatan 3.
vid Sidorowska affärenOBS:

OiSBOH & ALKXSIZ.

Velocipeddelar
och

tillbehör.
cffieparationGr

utföras snabt och billigt

M//<t/a Lindfors

HT

HeläTigrorsTSergs-atan 10

Ledig annonsplats

Vicehäradshöfding Kaarlo Conradis Advokat-Byrå "-tssf"3S

hvilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföremål och apparater, är därförei Eric Sundström.
Fabiansgatan 27.
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Pappers- & RitmaterialiehandeL

N. Esplanadg. 43
(midtemot Nya Teatern.)

Välsorteradt lager af post-, skrif- & rit-
papper,cirkelbestick, vinkellinealer & vinklar.

Papper& kuvert iaskar, stort urval.
Fotografi-album,
Fotografi-ramer m. m. alt till billiga

priser,

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

Försäljer Kung]. Hoflev. i Stockholm C. W. Sclimnachers väl-
kända Delikatess Spis- och Knäckebröd iparti o. minut.

Obs.!Oöfverträfladt i välsmak och näringsvärde.
H. F. Sturms (i S:t Petersburg) delikata Dill saltgurkor ikärl

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 allaslagsmatvaror såsom färsktkött,

färsk fisk, grönsaker. Försäljningslokaler:SaluhallarneN;o 18— 20
& 109—111. Telefon 1287— 2114.

Telegrafadress:Seelenbrandt

SKYLTAR,
VAPEN,

Dekorerade Glastak,
GLABBOXB'-TITYXB,

JOSEF JONSSONS Skyltfabrik,
13. Unionsgatan 13.

Bäst. Billigast.

Kongl,
Laboratorium.Bakteriologiska B

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

Albin Lenhardtsons
STOMATOL

och får häröfver afgifva följandeintyg:
1. Lösningen är opalfarga^oc^il^eal^

tionen svagt aikulisk.^^^^^^^^^^^^l
W2. Den värkar nedförd i tarmkanalen
Icke giftigt.

3. Den förhindrar under en tid afminst
24 timmar syrebildning imjölk.

©©©©©=

i. den värkar upphörande eller liöf/st
väsenUiothmnmande&ttmruttnelse-

Wö. Den dödar kolerabaltterierpä Vs
minut samt tyfoidfeberns, difterins och
rosfeberns bakterie på omkring Iminut,

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

Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet
sålunda eger förmågaatt upphäfvasyrebildning och för-
ruttnelse imunhålan samt ytterst snabt förstörsjuk-
domsbildande bakterier, somdärstädes kunna förekomma,
måste jag på det högsta hos allmänheten förorda
dess bruk*

Att det samma äfvensom yttremedel imångahän-
seende böräga en vidsträckt användningframgår osökt
af dess ofvan anfördastarkt bakteriedödande värkan.

Stockholm, den 6 April 1895.

Med.Dr.,Docent ibal sid Karolinska Institutet;.

Ooligationer
säljas pr kontant och på förmånliga afbetalninsrs-vilkor: °

Finska 10 Thalers obligationer.1889 och 1893 årssv. teater obligationer, prislistor, prospektoch drag-nmgslistor tillhandahålles.
Henning Lignell.

Oential-Passage^,S3:fors,

Ständigt lager af färdiga

Beställningar emottages,Nya Barngarderoben
Mikaelsgatau 2

Larson

RESTAURANT!
Kaserngatan 25.

Fullständig restauration!
Stående smörgåsbord, ölpå seidlar. Varma

portioner m. m.
E, ivanoff.

C. E. Lindgren's
Borst- c*?

Rödbergsgatan9. BUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta tillvärkningar iparti ochmi-
nut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order
från landsorten expedieras promt.

C E. LINDGREN.

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

J. C. M^EXMONTAN
33

@ M © IL66 Oskar Erikson & C:o
Optisk & Kirurgisk affär

Innehafvare:E.Nyberg.

Biner & Spirituösa. för munnens, näsans o. hudens vård Södra Esplanadgatan 14
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A. DAHLINBrefpapper Ang. Liv. Bartwa' Fredr, Edv. Ekberg. DROGHANDEL,
Mineralvattenfabrik Skilnaden 15—17.

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

Helsingfors, Alesandersg. 26. Bageri&Konditori.Telefon 169,
oHnierade.

Filial :Glogatan 4.
Hufvudnederlag för Finland af

Pepsin. Conc. Langebck.
Kothes Sahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste rricht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

hosTillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

52 Alexandersgatan 52Firmatrjck utföres Ulligt.
DAHLBERGS PAPPERSIIANDEL.

Alexandersgat15, Helsingfors
TMBi Wl

Herman
Specialaffär för Artist- & Ritmaterial.

Rob.
Jacob Reincke N:o 15

å 15 p:ni,
Elvira a 15 p.ni.
Reine deHollande a15p:i

JaeoD fyeineke

ndell.
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
Penslar, Panåer, Palteter,

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.

Oljor, Fernissor m. m. m. m.
Matematiska instrument.

HERMAN LINDELL, SfÉli Ir JUfit iRiMÉ

Specialaffär.
(Enda i Finland denna bransch.)

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

grafer.
TextböcTusch, Skissböcker,

ker m. m. m. m.
Geodetiska instrument.

H:fovs 1897, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri,


