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Programbladet
Tidning för Helsingfors Kaisaniemi

Värdshus.Teatrar och Konserter./Bad\
/central\

/ Varmlufts- o. \
/ Basängbad Rekommenderas. \

E
Eo
■Kaisaniemen|
I Ravintolaß
Ig.A. WickstromlUtgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

1896.Fredagen den 11 September.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
-S* Ijindo c*? O:o. <<r- SUOM. TEAATTERI.SVENSKA TEATERN.

Fredagen den 11 September Perjantaina Syyskuun 11 p:nä 1896.
7,30 e. m. CD
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akter, efter ett anonymt manu-
skript — af Gustaf af Geijerstam.
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Personerna
Furst AlexanderAlexandrovitsch

Bojanoff
Furstinnan Marie Pavlovna Bo-

janoff Fru Bränder. Ei ole naytantoa.Frk. Bonnevie,Sascha, deras son, 12 år

Ivan Yasiljevitscn Radevsky . .Hr Lindroth,

AlexisPetrovitschRagossin, Sas-
chas lärare Hr Lindh,

Grefvinnan Vera Mirsky ....Frk. Gerasimovitsch,
Markis de Santa Rita Hr Wilhelmsson,

Lady Margaret o'Bern Fru Riégo
General Karabanoff Hr Malmström,

Herr Knut Weckman
Hr Hansson,Meillant, poet

Tatiana, Maries amma, Saschas-
bonne Frk. Tschernichin,

Victoire, kammmarjungfru Frk. Spennert,
Baptiste, betjent Hr Enström

Hr Beckman,En betjent
Gäster

Spelar iden kosmopolitiska societeten iNizza.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10 e. m

„Skåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: 0 8

Alla dagarM-ri/llaTar
t Hotel låmpIVIIQQB,gSKOIIS6Pl Wiener Damkapellet

■AKTKTA 3F" JEFL AUI. JSI £5L L.
Aftonkonsert

från kl. 3 e. in från kl. 8 e. va

K-O f< A. °1~ 11 FörstaAteliern1 tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -rr\ /*"\mf\ f** TT» AT~. E. Stahlberg *^ ta* FOTOGRAF.
AXEL PALMROOSyWagasin du jVord.
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WICKELSJ. H.
tyNMÅHDSIL

ARIIAkS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplome d'honneur) vidutställ-
ningen iBordeaux 1895.

Vlna.ffär.
Lager af fina äkta Viner,

Cognac, Likörer& Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,tyamßappor, jacquelter, siéenvaror, ylletyger för

soirée, visit & RvaréagséräEter. JEofåalomGyte.
LORENS MALMSTRÖMSVi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända

specialiteter till innevarande saison. Herrekiperingsaffär
Damskrädderi under utmärkt ledning nu Unionsgatan 28,

(vis å vis Föreningsbanken),

Grundadt ~W& £*. «&<a~ "
år 1827

* Wr» l< liyska Erandföriiäkring;jibolaget
Billigaste premier. Snabb och

Telefon 231.
liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen

Kontor 3>T- I\Lsk,ssk,&±x^.&ssk,-t&ia. Nzo X. Telefon 231.

G. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffar

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

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

i-A )svi'':

Specialaffär för blomsterkort och
portmonnäer.

Största, la-grer a.f
Blomsterliort.

Portmonnäer ooh Planböcker,hvaraf nyhetei
nu inkommit. __ , _ .. _

Oskar Fröberg-,
48 Kaserngatan.

Juho Wirtanens
§HOAFFÄB.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon.Primf

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

Wasenius
P P TYVT? ¥ Ttf T> å TTT. Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
%Jm A » MAMtMM ÅJ A JUL ±1 porträttei.ivisitkortsformat å 6 mk. pr duss. (Catanis hus.)
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
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IFörsäljning af Rlldge-WhitWOrthS iCoventry
och Claes & Flentjes iMiihlhausen

VELOCIPEDER,
Perssons Svenska Stickmaskiner,

ULLGARN
irikt urval; 1

Zefir- & Kastorgarn, Macramé, Virkgarn,|P Fiskargarn, Märktråd, Rulltråd, Nålar till alla i
É slags stickmaskiner,Barnkostymer,Tröjor,Strum- i
H por, Damasker, Vantar etc.

Beställningar på all slags maskinstickning §

!emottages. 1
Mikaelsgatan 2. Telefon 1332.

Th. NEOVIUS.

Hagelstams bokhandel,
In- och utländsk literatur.

Konst- och pappershandel.
Enda kommissionär för fransk literatur i

Finland.
Nya böcker

Landtbruket iFinland af GöstaGrotenfelt
Lifförsäkringsbolagens vinst af Fr. v. Enge-

ström.
Kär/ekens fria religion af E. Favorin.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
lOilllgrt! IBillist!

Lampskärmar, Blomsterkort, Portmonnäer, Oigarr-
& Papyrossfodral, Parfymer & tvålar Bläck & Skrif-material, Frimärken & Albummar; resterande lagervelocipeder& tillbehörytterst billigt i

Th. Baitscheffsk.j's
Sport-, Frimärks- & Pappershandel

Mikaelsgatan »:o 1. Telefon N:o 1438.

CARL BERGROTH
Fabiansgatan N:o 29.

Telefon N:o 750

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på originalflaskor som litervis från lat.
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A.o.Seeck,

f^^^^l^m(I)J Alberta». 36,T.47.

%m^ Skilnadeni,T. 70.
Alexandersg. 36,

T. 71.

Ledig annonsplats.

Endast god kvalitet!
|g (Botumßia!
(^ dCartforé! ||

Sfoevers Sraifi Jg1 £ Rofferi I
§ Axel Wiklund fe

Åbo, Helsingfors, Wiborg. ||

JULIUS SJÖGREN
Mikaelsgatan 4, Centrals hus.

Ylle-- och frikofvaruaffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser.

Helsingfors' Rullgardinsfabriks
tillvarkningar rekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor
Sihhluilil Tapetmacasin. N. Esplanadg.

H:fors Nya Tapetaffär, Unionsgatan 32.
Josef Wiberg, N. Esplanadg. 37, 1tr.

T. Wintcr, Skilnadsg. 19
H. Ekbom, Alexandersgatan 17.

John Paischcff, Brunnsgatan 12.
A. Hellman, Alexandeisgatan 48.

Ständigt välsorteradt lager af allt som till ett välord-
nadt korfmakeri hor. finnas hos

J. NEUMANN.
FABRIK:

Humleberg J\':o 5. Telefon 1334.
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerts hus) tel.933. Södra
Esplanadgatan2, telef. 925. Saluhal-

len 70-72.

I:sta Klass \.

( Badinrättning
Wladimirsgatan 32. /

</. W. Engberg.

Barngarderoben
Unionsgatan 28, 2 tr. Telefon 1968.

Beställningar emottagas.

Stort& välsorteratlanAr

im pedti11behör

MASKINER
<g SF Obs.! Naumanifs utmärkta hos Fritz Schröder.
? s

_ . . . Helsingfors— Åbo.Q. Germania velocipeder. N Eg°j 37

tfiranét itßtomfaerg.
Specialitet, Velocipeder och Skidor,

■i'■ ■-■■ ■'..:

ROVBr-fakrikaiit611 J. K. Starley är Englands äld-
sta velocipedfabrikant och skaparen af den
nuv. velocipedtypen. Hans valspråk är allt
af det bästa.

StVrifl är iclie allenast Österrikes utanäfven konti-
nentens förnämsta velocipedfabrik.

Cl6V6låind"maskinerna ridas af den förnämavärl-
den iAmerika.

SlinbßSmS sakna sitt motstycke iprisbillighet.
Qpß|.maskinerna äro Tysklands bäst ansedda fyelo-

cipeder,

Ett års garanti för alla maskiner, förutomSty-
ria, hvilka garanteras för två år.

Ett års garanti för Dunlops ooh Schiönings
prima luftringar.

Gratis erhåller hvarje velociped-köpare ett å
5,000 mk lydande olycksfallförsäkringsbrefiKullervo,
hvarigenomhan försäkras mot olycksfall såväl under
velocipedåkning som skidlöpning. Hvarje hos oss
köptvelocipedär därtillbrandförsäkradförett år framåt.

Brandt & Blomberg
Mikaelsg. 19

A<^^"1
\ e^/å"y 1

Operakällar
Impressario-geschäft

En intressant inblick ien stor im-
pressaiiofirmas affärer erbjuder oss med-
delanden om fallisementet Grav & Ab-
bey iNew-York, hvilka iåratal lance-
rat celebriteter bland skådespelare och
sängartister. Fordringsägarne lära er-
hålla 50 procent och kommer firman
att fortsätta sitt företagunderstödtdär-
vid af den amerikanska djärfheten.

Fallissementet har icke framkallats
genom lättsinne eller bedrägeri, utan är
att betrakta söm en olycka framkallad|
af alla tänkbara vidriga omständigheter.
Grav & Abbey läto alltid ett antal trup-
per uppträda samtidigt på de mest olika
orter. De omsatte millioner, men ändå
var vinsten ingen. Ett exempel härpå
utgör kontraktet med Adelina Patti.
Hvarje uppträdande af konstnärinnan
inbragte omkring 80,000 francs. Inom
fyra månader sjöng hon sextio gånger,
erhöll för hvarje gång ett honorar af
25,000 francs och

—
utöfver en viss

inkomst — hälften af bruttobeloppet
Impressarierna hade att af resten be-
strida de oerhörda kostnaderne. Slutet
blef att Patti förtjänade2 millioneroch

impressarierne 300,000 frcs. Under
världsutställningen iChicago lät firman
fyra trupper uppträda: en opera, hvil-
ken lemnade ett mycket medelmåttigt
resultat; ett engelskt skådespelaresäll-
skap med Irwing ispetsen, ett företag,
med enormt omkostnadskonto. Redan
transportkostnadernaaf dekorationeroch
kostymer steg till 100,000 frcs. För
det tredje ett franskt sällskap med Co-
quelin och Hading, ett förfeladt före-
tag, som uppslukade runda summor;
för det fjärde ett utstyrselstycke med
sexhundra medvärkande och omkostna-
der på 800,000 frcs. Baletten hette„Amerika" och framstälde Förenadesta-
ternas historia. Igenomskärning in-
flölo hvarje afton 30,000 francs, för-
fattaren erhöll ungefär 80,000 frcs i
tantiem. Utom i Chicago uppfördes
stycket idet öfriga Amerika, men in-
bragte dock aldrig mer än c. 600 å
800 frcs. och förorsakade slutligen fö-
retagets upphofsmän en betydande för-
lust.

Ibland hade Grrau & Abbey emel-
lertid också lycka. Med ett franskt
operasällskap förtjänade de inom två
år 1IJ% million. Däremot förlorade de
en annan gång pä ett dylikt sällskap
en half million, och på ett gästspel af

tragikern Mounet-Sully 180,000 och på
Rejane 250,000 francs.

wm>
Lurad

En middag stannade en, att dömaaf
utseendet, mycket aktningsvärd gentle-
man utanför ett juvelerarefönsteriLon-
don och betraktade de däri utbredda
grannlåterna.

Gentlemannen höll sin käpp under ar-
men, meddoppskonutåt. En litenpojke
kom händelsevis springande på trottoa-
ren och började leka med en hund i
närheten. Leken blef alt lifligare och
lifligare, och slutligen kom gossen att
därunder stöta till den isina betraktel-
ser försjunkne herrn, hvars käpp med
en sådan fart stötte emot rutan att den
gick sönder. Juveleraren störtadeut ur
boden ech förklarade att hans ruta ko-
stade 300 francs, och fordrade ögon-
blicklig ersättning.

Gentlemannen försökte att försvara
sig. Han visade på pojken, hvilken
stött till honom medan han helt oskyl-
digt stått och betraktat smyckena ifön-
stret, och försäkrade,att han ej ämnade

betala rutan, dä han alls icke rådde för
den olycka, som hade inträffat. Men
juveleraren, som nog insåg att han ej
skulle kunna få någon ersättning af
pojken, hvilken redan högt skrattande
sprungit sin väg, blef alt mer och mer
pockande isitt tal till den främmande
herrn. En mängd folk hade emellertid
stannat för att höra på de tvistande,
ech som vanligt vid dylika tillfällen tog
mängden strax parti emot den fine herrn
menande att han nog såg ut att kunna
betala hvad han slagit sönder. Ännu
modigare genomdetta medhåll, utropade
slutligen juvelerarenatt hanskulle hemta
polis, om ej den obekante genast ville
betala rutan.—

Ni har ingen rättighet att arre-
stera mig för en sak, hvartill jag är
fullkomligt oskyldig, utropade gentle-
mannen, dessutom skulle ni därpå för-
lora mer än jag! Men som jag tillhör
en klass som ej fäster sig vid bagatel-
ler, vill jag, för att andligen få ettslut
på den här obehagliga affären, betala
rutan. Se här en sedel på 1,000 francn,
drag af hvad rutan kostar!

Och med en stolt åtbördkastade den
obekante en sedel till juveleraren,hvil-
ken, förtjust öfver att fä 300 francs
för en ruta^ somisjälfva värket endast

■en. Middags- & Aftonkonsert. Table (fliote & a la carte.

,„. m TMI Kl W V W7, W» MT är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Atelier.
R^fc JMI M. MJi iiM Mjä MM) J^å 93"13 och omsorgsfullt retouscherade? visitkort. För blott Fmk

I Ett wälgjordt arbete behöfvqr icke vara förenadt med
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CII7HIT IHT A^ LIFFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAG I STETTIN FKRD STA MERiMJA M*> JjJ. AJl 1A Generalagentur förFinland, Richardsgatan 2. KU O 1A .VIDi JK
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il3É Franska Lifförsäkringsbolaget |g
ILURBAINE,|
[a£ Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. ||
«| Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
Ä§> (SS
'^s' Bolaget meddelar fördelaktigaförsak-
((§J| ringar af alla slag. Genom samarbete med (K|
,*», sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- r/(x»
vS? baine et laSeine beviljas de försäkrade vid
((Ö| sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, (jjp
rfrg, hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- ms

säkrade och hans familj, som ock de per-
(SS söner, med hvilka han står iaffärsförbin- (ÄJ^)?cv delse för den oundvikliga förlust, som en //rgi
VSS? sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-
(S|) ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter-
f/rtji skänker nämligen, såsom allmänt bekant, ,*rgj

premierna förhela sjukdomstiden och utbe- **rg(äj| talar 3/4 af kapitalet,' om sjukdomen är obot- ij§p

§lig och resten vid dödsfall. ,tfg|
Bolaget L'Urbaines försäkringar äro vig

därför särskildt att rekommendera för her- (Jgp
t, rar affärsmän, då det gäller att säkerställa ,gt|

större affärsföretag genom lifförsäkring,
emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- (^J^g, samma störingar svårare sjukdomsfall all- ,tR|'!^ tid med'öra och hvilka ofta nog bringabor-

(Ä§) ges- och förlagsmanstora förluster. (Jgp
För dessaväsentliga fördelarerfordras MQicke några extra premier utan endast att

(8| den försäkrade afstår från den årliga vinst- (ÄSj
,gfe andelen. tfg|"-<^

1 m

cffnorring^li

SVENSKA TEATERN.
(Forts, från l:sta sidan)

Biljettpriserna äro

Länstolar . . . . . .
Parterren^ris33— 72

■73 -154
Parterre-galleri^J
Parterre-avantscen

stycketals

a Fmk 4' —
„ . 3:-
-, » 2' 50„ , 2:50, » 20: —
„ . 3: 50. „ 3:50

» „ 3:-
-„ . 12:

—
O.

Parterre-1ogej
Förstaradensfond^^MFörstaraden . .|
Andra radens avantst

stycketals
„ . 1:50„ 1:50

Andra radens fond|
Andra radens sida, framp^^^^l„ » » öfriga platser
Tredje radens avantsceiM

» a 1. . 6
stycketals „ » 1

Tredje radens fond
sida
galleri

Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet repre-
sentationsdagarna söcknedagar från kl 9f. m. - 3
o. m. samt från kl. 4 e. m., sön- och helgdagarkl
9— lo f. m., I—2 midd. samt från kl. 4 e. m äfven-
som de dagar representationer icke gifvas. från kl
12— 3 e. m. Vid förköpförerepresentationsdagener-
lägges förhvarje biljett 10 procent utöfverpriset.

Obs.! Biljetter kunna rekvireras per telefon
N:o 387 å tider, då biljettkontoret är öppet.

Jill Tnk Cl
Helsingfors London Wiborg

Ett stort lager Velociper inkommet
till höstsaisongen

Ett parti Velocipeder af årets mo-
dell realiceras med 10— 15 % rabatt

Ett ständigt välförsett lager Yeloci-
pedtillbehör

Reparationer af alla slag från det
minsta till det störstaarbete utförespå
det noggrannaste samt till möjligast
billigt pris hos

John Tourunen & C:o
HELSINGFORS,

Norra Esplanadgatan N:o 41
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6. W. RELANDER,
försäljning af äkta

VINER &
SPIRITUÖSA,

order till landsorten omgå
ende prisen städse

billigast.
"Wlllxel-n-isgr- r£T:c -3:-

Telefon 1803.

MPiilllTPPll orr Genuine punsch
11111JJ1Ull Guldmedalj i Paris 1889.

Gambrini Restaurant.

Ledig annonsplats.

kostat honom 100, skyndade sig att ge
den stolte gentlemannen de 700 francs,
som han skulle ha tillbakapå sin sedel.

Dä främlingen erhållit denna summa
gick han med lugna steg därifrån, och
först då han var alldeles ur sikte, kom
juvelerarenunderfund med att den sedel
han emottagit var — falsk.

Notiser.
— Svenska teatern. Under in-

studering äro följandepje?er: Det fran-
ska lustspelet Herr Kalfaktorn, som
skall gifvas instundande måndag såsom
första abonnements föreställning, och
hvari större delen af personalen speci-
ellt den kvinliga medvärkar.

Kampen för tillvaron. (La lutte pour
la vie). Skådespel i 5 akter af Al-
phonse Daudet. Hufvudrollerna äro an-
förtrodda åt fruarna Bränder, Caste-
gren och Riégo samt herrarna Hansson,
Castegren, Malmströmoch Lindroth.

Vidare Excellensens barn. Lustspel
i4 akter al E. von Wollzogen och W.
Schumann samt Ziguenarbaronen. Ope-
rett i 3 akter efter en berättelse af

Jokai af S. Schritzer. Musiken af Jo-
hann Strams Fri öfversättning från
tyskan af Frans Hedberg,

— Italienska operan under direk-
tion af Herr N. Muller begynner om
tisdag sina föreställningar härstädes å
Alexandersteatern. Personalförtecknin-
gen öfver truppen upptagericke mindre
än 17 perso»er. Därtill kommer egen
orkester bestående af 22 medlemmar
och kör af 20 personer. Summa 59
personer. Dramatisk sopran är fortfa-
rande fru Bruno, lyrisk sopran: signora
Bodino-Llubera, mezzosopraner: signora
Schaw och Nicolini, kontraalt: signora
Paganelli. Dramatisk tenor: signor
Delle-Fornaci, lyrisk tenor: signor Co-
kinis, dramatisk baryton: signor Pimaz-
zoni, lyrisk baryton: signor Muller,ba-
ryton brilliant och buffa: signorDumani,
baser: herrar Gandolfi och Ferraioli.
Regissör: herr Duma och dirigent:herr
Bernardi

Första programmet upptager op.
„Aida" afVerdi. Därpå följer Faust"
så „Ballo in maschera" o. s. v. Re-
pertoaren upptager summa 19 operor,
bland hvilka många intressantanyheter

såsom Rubinsteins „Demon" „Tannhäu-
ser", „Navarresiskan" m. fl.

Ett och annat.
Författarens stöflar. Den tyske för-

fattaren Max Halbe uppehöll sig för
kort tid sedan jämte en vän iWien
för att underhandla om uppförande af
ett drama. Då han vid dagen för sin
afresa steg upp en timme före tågets
afgäng och ämnade taga på sig skorna,
fann han att dessa voro borta. Man
hade stulit dem. Innan han hunnit
skaffa sig ett par nya skor, hade tåget
gått
IMimchen väntade diktarens maka

förgäfves på sin mans snkomst. För
att lugna henne afsände Halbe följande
telegram: „Kunde icke resa; stulit
stöflarne." Till sin stora förvåningfår
Halbe höra, att hans vän strax därpå
erhållit ett telegram så lydande: „Kan
ej fatta detta. Jag ber er, skaffa ho-
nom en skicklig advokat!" Den stac-
kars fru Halbe hade tydt sin mans tele-
gram så, att han stulit en annans stöflar
och släpats inför rätten!

Henrik
erhöll teai

Ulbsen. För någon tid sedan
Hserdirektionen iBreslau ett

telegram af följande innehåll:
„Hyr teatern imorgon. Annonsera

i alla tidningarne. Föreläsning, Mo-
derna kvinnan. Entré 2 mark. — Hen-
rik Ibsen."

Teaterägarens glädje öfvergick all
beskrifning. Han annonserade storsla-
get i alla tidningar och på utsatt tid
var teatern fullsatt från golf till tak
af beundrare till den store norske dra-
maturgen. Föreläsaren, en ung, vac-
ker karl besteg platformen och började
sin föreläsning. Han hade knappast
yttrat „damer och herrar", förrän da-
merna och herrarne alla reste sig på
en gång och fordrade Ibsen. På för-
säkran att han var Ibsen uppstod ett
ohyggligt tumult isalongen. Det vi-
sade sig emellertid omsider enligt man-
nens pass att han verkligen var Hen-
rik Ibsen, men också att han var han-
delsresande från Bergen. Berättelsen
nämner ej huruvida föreläsningen leve-
rerades eller ej, men den nämner dock
säkert att entréafgiften ej återiemnades.
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A. W. Eklunå fi C:o
Vin- oep

opirifuosa ffandef.
Skilnadsgatan 19.

Telefon 310.

Glasvaror
Ledig annonsplats. 11 tillmycketbilligapriser j Ledig annonsplats.

Mikaelsga an N:o 17,
midt emot Jer nvägsstationen,

Borst & Penselfabrik
Ködbergsgatan9,

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta
tillvärkningari parti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare er-
hålla hög rabatt. Order från lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

P"Nekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader m. fl. handslöjdalster. Till-*—* behör för glödritning& snidning s. s. mönster, färger färnissor, vaxm. m.— Beställningar emottagas med tacksamhet och utföras till billigastepriser.
Finsk KonstslöjdUtställning.

Mikaelsgatan 1. Tel. 883.

C. E. Lindgrens

Direkt inporterade
■V IKT 3E3 H,

ytterst billigt.
A.F.HagelbergsPunsch- & Vinhandel L.Robertsg. 8,

(hörnetaf Högbergsg.)
Telefon 1954,

i m̂*k 4i>so (Profkort a 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- åk T_T\ "H^ W WW^ Wl IMJ „.,„
au

a3mk inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. M 1 H^ i Bli K. 1^Alltså: vill Ni ha ett godt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder da till
X _m*:A__m^M_m*_^jm^^^^^^^ I^MMM

Glogatan 3
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Museer.

Konstflitföreningens museum iAteneum onsdag, lördag,
och söndag 12— 3. .

Konstföreningens samlingar iAteneum alla dagar 12— c
Studentafdelningarnas etnografiska museum (TJnionsg

20), onsdag och fredag I—3, söndag12—3,
Universitetets skulptursamliny (kem. lab.) onsdag och

lördag I—2,1 — 2,
Cygnaei galleri iBrunnsparken alla dagar 9 f. m,

7 e. m,

Nöjen i dag

Svenska Teatern: Kl. i/g 8 e. m.
Finska Teatern: Kl. !/2 8 e. m.
Kapellet: Musik. Kl.!',B e. m.
Opris. Musik kl. x/2 8 e. m,

Nöjen imorgon och öfvermorgen

Kapellet: Musik kl. i/2 8 e. m.
Opris: Musik kl. i/2 8 e. m.

<4g__f=_&£»

J. C. M^XMONTAN
Innehafvaxe:E.Nyberg,

Giner é Spirituösa.

Gratis. -§-
—

Annonser och prenumeration emottagas å tid-
ningens kontor Mikaelsgatan1, 1tr. iarpp.

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

äterstå.

Lösnummer iUttrents urkttik
ocli genom kolportörer.

Stomatol tvål.
ks^e^HgStomatol tandpulver

Stomatol tandpasta

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

r?"4|W-WWMJ
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ila lllft lälta
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Altamftrsg:.SS.
Telefon: 169,

Ständigt lager rf
SÖTVATTENJS,

GENERALAGENTER:
gjTOTiyiiEiisriß.iiiJbe.ca- tas böcker,

-^.ls2cs.xL=s.ers-g;a.tsi,n.I.V. Telef.2QSE.

Brefpapper
rikhaltigaste lager af ut- i

landska och inhemska
sorter, linierade och

olinierade.
Firmatryck utföres billigt.

DAHLBERGS PÄPPÉRSHANDEL.
Alexandersgat 15.

cM-Äpelfakik Mik
T
a?'SBaS '■

UIIUU. UlUllipilUUim Telefon 2089. Hektografer, Lacksigill, gjutna & graveradenamnplåtar„]

Bästa medel för munnens
och hudens vård. Annonsera

„&rogram~*fålaåei"
annonserna ytterst billiga, särskildt om do ta-

gas för längre tid
|H^ J^^^^^Tl
IL^^ Tekno-KemTska .laboratorium. &

Katemp-atan 27. ifitjc t hvarje annonsör får sig /IL-, It/t/ö.. tidningen hemsand UUS.I

B/? v
pmuiiaaiiiisocii.. Ä
».Dödar Kolera.takle-(r ■Aå en y2 minut samPsl/|jMHeberns, diflerins o. <f(|M

på om- -jv.jß

L

minut.

Helsingfors
AlexandersgratanN:o 11.

Fredr. Edv. Ekberg,
i o

Nu inkommet:
Moderna kragar,spetsar,

band,, sidentyg, cripe

Ångbokbinderi
14 Briksg-i

■Fabriken FENIX■tan
Kontorsbokstfabrik.JLinjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
tonage & Å&kfabrik, Atelier for plansch-& kartupp-
fodring, Reklamskyltar m. m,
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Bageri.&Konditori.
ytterst Billigt

52 Alexandersgatan52
H. Ellmm.

9 Alex&ndersgatam 9>.

LIKÖR

IiA OÅV-LOISE.

Helsingfors.
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K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden IS-— 17.
Filial :Glögatan4.

HnfvudnederJag täv Finland af
Pepsin. Cone. Langebck.
Koth.es Zalmwasser..
Heleolin.
Björkbalsam,.Benzoe tvål.
Huste nieht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.
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Generalagenter:
STOLZENBERG & BÖCKER,

Alexandersgatan 17. Telefon 2055.
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Bords-,Tak-, Vägg-,Piedestallampor.Kupor,Brännare,
alla slags lamptillbehör,störstaurval.

extra billiga.OSS.! Partilampor, Lampglas,
Bordslampor, Alabaster, Vunderlampor.

finC I Petroleum. Glödijusringar.!!Nytt. Nytt!!
JDut! (inSa lampos mer) 25% petroleumbesparing-

passa till hvarje lampa.

Kristall, Brons, Ljuskronor, Kyrkkronor, Kronor för
gas- elektriskt ljus. Lampetter för ljus.
Lampslöjor,Skärmar, siden, crépe japon, satin, pap-
per störstaurval.

Amplar från 5: 40, stort urval, Wiener, Pariser.
galanterivaror af alla slag, Bronser, Hyllor, Figurer,
Pendyler, Skriftyg, Armstakar, Ljusstakar.

Saison Nouveaute's inkomna:
Skriftyg ifrån 75 penni till 125 mark, största sorti-
ment. Brons, nickel, järn, träd, marmor,
Ljusstakar, pappersprässar,läskare,pennhållare,penn-
fat, penntorkarem. m.
Pariser-.Rococo-, 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 prydriadspjeser.Engelska,Böhmiska, Sachsiska, Porsliner,Fayanser,
Tee-, Kaffe, o. Chokoladkoppar, Dejeuneer,Kannor,'
Skålar, Fat, Bordsuppsatser, Blomburkar, m. m.

& en detalj).
t>HS..' Extrabilliga koppar,(Nyamönster)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) störstasortiment, Säfmattor, Nytt, Nytt.
Förnicklade och broncerade järnvaror, Hyllor,Blom-'bord, Etagerer, Paraplyställningar extra fina, Piede.
stallampor,Stafflier, Serveringsbor
Vesuv H|^^^^^^^H
Gloria Petroleumkök, PraktisktH
(utan
Broscher ifrån 10 penni till högrepris ■

Lukt och Rökfritt

Lamp-, Galanteri
C.

och
0OBIILE.
Kortvaruaffär (en gross

åflVflfatf RUM ITTMfr ViCehäraaShÖfding, Ut ° r.JU
]
n,liSka ° Ch köper och säljer aktierAU!UMU UUllil U!1111UUUIIU, Helsingfors, Alexanr>rssratan rJn *>9

TardeP aPPer; ombesörjerpatentansökningaroch registre-ö " in.o o^ nng af TarumärkeniFinlan(l och fle flpgta andra land>


