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J. H. WICKELS
WNtåWBBIL

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

G
år

u?8d2a7
dt FörstaRyska Brandförsäkringsbolaget °^||f

Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen,
Telefon 231

OD

©
G. Tahfs

Ylle- & Tricotvaruaffär
H. Esplanadg. 37. Telef. 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af D:r Lahmanns

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

cffrogram~Slaået
Tidning för Helsingfors
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Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 15 Fredagen den 2 Oktober

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

SVENSKA TEATERN. ->Liude cSa Oso. =<-

Fredagen den 2 Oktober 1896
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enFör2:dra gången

Exce ensens 02
V)

SI
Skådespel i4 akter af E. von Wolzogen och

W. Schumann. Öfversättning hovi-

Personerna

Friherrinnan Mathilde af Lerseii,
excellens, enkegeneralska. .Fru Bränder

T FruRiégoAsta 1; hennes döttrarTrudl j [Frk. Bonnevie jtio£iP' (}^ELSINGFORS

Uodo, dragonlöjtnant, hennes sonHr Wetzer
T. d. major von Muzell Hr Svedberg
Ilalph Norman Hr Lindroth
Diedrichsen, f. d. musikdirektör. .Hr Lindh Herr Mauritz Svedberg
I):r Hans Diedriclisen Hr Hansson
Eberstein, innehafvare af en litte

rar agentur Hr Wilhelms son

Lautenscliläger, majorens betjent .Hr Eiégo,

Det var med stort nöje man vid premieren
af „Excellensens barn" såg hr Svedberg i von
Muzells roll, hvilken han varit i tillfälle att stu-
dera iBerlin. Trots en märkbar indispositionblef
hans major likväl en skapelse af stort dramatiskt
värde.

Stycket spelarinärvarande tid iBerlin,

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

Skåne u, Brand- & Lifförsäkringsaktiebolas". Kontorß^ffiSg E£ :-0 B

Alla dagar TT Äf A | "jr A Alla dagar
Middagskonsert wiener Dan.kaPeuet

* Aftonkonsert
från kl. 3 e. m

111 1

-A.3\T3^^L PHANKL.

y\/Vagasin du jStord.

Kaisaniemi
Värdshus.

1-+

5TKKaisaniemenRavintola.
f. A. Wieksfröm.

1896.

SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Lokakuun 2 p:nä 1896

näytellään

Kreivitär Kirkassi ma.
(Comtesse Guekerl.)

3-näytöksinen hyvinäytelmä kirjoittanut Franz von
Schönthan jaFranz Koppel-Bllfeld

Henki1öt
Alos von Mittersteig, k. k.

neuvos Alexis Eautio
Clementine, hanen rouvansa MimmiLähteenoja.
Cilla, heidän tyttärensä Olga Poppius
Kreivitär Hermance Trachau . .Kirsti Suonio
Kenraali Suvatscheff Kaai

-
le Halme

Horst von Neuhoff,hanen sisaren-
Knut Weckmanpoikansa

Leopold vonMittersteig,kylpylai-
tos-komisarius Oskari Salo

Rosa, kreivittären palvelijatar. .Hilma Tähtinen,

Wenzel, hovineuvoksen palvelija.Eino Salmela,
lSaumann Konrad Tallroth,

Paikka: Karlsbad,

Aika: 1818,

Ovet avataan k:lo 7. Näjtöntä alkaa k:lo V^Sja loppuu k:lo 11.

från kl. 8 e. m

AXEL PALMROOS
Vlaaffåt.

Lager af fina äkta Viner,
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

J2o/iatom6yie.
LORENS MALMSTRÖMS

Herrekiperingsaffär
nu Unionsgatan 28,

(vis å vis Föreningsbanken).

Telefon 231

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Största lagerafinhemska skodon.Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer

UnionsgatanN:o 17.
Hjelt & Lindgren.
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Hbamfiappor, jacqueiter, siéenvaror, ylletyger för
soirée, visit ifivaråagsåräßter.

Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända
specialiteter till innevarande saison.

Damskrädderi under utmärkt ledning

Kontor 3?J. 'MLa,&ek,s±xy.ei&&,%eixx 3NT:o 1.

Oskar Fröberg.

PORTMONNEÄR

Kaserngatan
SpecialafEäi för

OCH
BLOMSTERKORT.

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

Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billiga priser.

iållSlålS Illlållil.
C P l>YHEHnri"-ATrTi Fotografisk Atelier N. Esplanadg .31,
%J>* Jk " MJ Jk J&iåLÅ Al AJL&JU Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk. pr duss. ( Catanis hus.)



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
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JUUUS SJÖGREN
31Ikaelsgatan4, Centrals hus.

Ylle- och irihoivaruaffär.I
Välsorteradt lager. Billiga priser, é

Helsingfors' Rullgardinsfabriks
tillvärkning-ar rekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor
Sandudd Tapetmiurasin,N. Esplanadg.

II:fors Xya Tapeta-ffiir, Unionsgalan )52.
Josef Viberg, N. Esplanadg. 37, 1tr.

T. Vinter, Skildnadsg. 19.
H.Ekbom, Alexandersgatan 17.

John Paischeff, Brunnsgatan 12.
A. Mrlhiian. Alexandersgatan48

Finska Industrlmagasinct,

Barngarderoben
Telefon 1968,Unionsgatan 28. 2 tr.

Beställningar emottagas

I:sta Klass \

(Badinrättnir
Wladimirsgatan 32. /

J. W. Engberg.

JJrandt&JSlomberg
Specialitet, Velocipeder och Skidor.

IW
ROVEI*"fabrikanten J. K. Starley är Englands äld-

sta velocipedfabrikant och skaparen af den
nuv. velocipedtypen. Hans valspråk är allt
af det bästa.

StVriél är icke allenast Österrikes utan äfven konti-
nentens förnämsta velocipedfabrik.

CIBVBB3nd"maskinerna ridas af den förnämavärl-
den i Amerika.

Sllilb&SlinS sakna sitt motstycke iprisbillighet.
OpGl"maskinerna äro Tysklands bäst ansedde velo-

cipeder

Ett års garanti föralla maskiner, förutom$ty-
ria, livilkagaranteras för två år.

Ett års garanti för Dunlops och Schiönings
prima luftringar.

(Jratis erhåller hvarje velocipedköpare ett å
5,000 mk lydande olycksfalltörsäkringsbrefiICullervo,
hvarigenomhan försäkras mot olycksfall såväl under
velocipedåkning som skidlöpning. Hvarje hos oss
köptvelocipedär därtillbrandförsäkradförettår framåt.

Itrandt & Blomberg
Mikaelsg. 19,

Opera

BODEGA ESPANOLAFilharmoniska
2-dr^öpulara Konsert

Helsigfors.
Försäljningipartioch minut at endast äktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.iBrand.liarslivi.set,

Lördagen den 3 Oktober 1896 DSilliSt! :eiiii@rt!
Lampskärmar,Blomsterkort, Portmonnäer, Cigarr-

& Papyrossfodral, Parfymer & tvålar, Bläck & Skrif-
material. Frimärken & Albummar; resterande lager
velocipeder & tillbehörytterst billigt iProgram

Ouverture Bizet. Th. Baltsc!ieffskij's.
Sport-, Frimärks- & Pappershandel

Mikaelsgatan X:o 1. Telefon X:o 14SS.Guldregn", vals Waldteufel
CARL BERGROTH3 Annette et Lubin", gavott Durand

FabiansgatanK:o 22,
Tlefon N:o 750.Trubadur-fantasi Verdi.

SPIRITUÖSA och VINEEPAUS.
såväl på originalfla&kor som litervis från fat

Ouvertwe till op. Rienzi" Wagner.

Ungersk-fantasi för flöjt Doppler,

(hr von Leeuwen.)

iKAUTSCHOKSTÄMPELFABRIK.mScénes Alsaciennes", suite Massenet.

<=5Dimauche matin. Au cabaret.

Sovs les Tilleuls. Dimanclie soir

Balettmusik ur op. Gioconda u .Poncielli

Barkarole (ny) Bubinstein
t ;i

Delibes,

Paltins pianomagasin
Konserten börjar kl. V28 e. m. R. E. Westerlund

N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos

\ '"■^si^^^B

i stort urval

Ht/*
3H&

Hagelstams bokhandel. Endast god kvalitet!
Qolumßia!

&}t' mmjModerae V\unst *3Cartsorå!
och andra vackra illustrerade tidningar
och tidskrifter. Sfoevers &reif!

SRaffir!Ett stort antal utländska tidskrifter
börja ny årgång1 ioktober. H Axel Wikäund ||

fä*, Åbo, Helsingfors, Wiborg.Hagelstams bokhandel.
ällareilu Middags- & Aftonkonsert. Table dhote & å la carte.

Mazurka

PAUS

""
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Entr'-acte

Konsert-revy 26/9

Hrfors har bokstafli?en frossat af
musik under de sist förflutna fjorton
dagarna.

Italienska operan med dess hvarje
spektakelkväll ombytta, utmärkta ope-
raprogram har nu. liksomivåras, rönt
väl förtjänt intresse. Och de stora,
vokala konserternaikyrka, solennitets-
och andra, mindre högtidligasalar ha
likaledes gifvits för så stor publik lo-
kalerna kunnat inrymma.

De storslagna och förträffliga mu-
sikvärk, som sålunda kännetecknathöst-
säsongens början, ha beredt tusentals
åhörare värkliga högtidsstunder och
märkligt vore, om dessa ej skulle för-
må kvarlämna ett intryck djupare än
att det kunde förflyktiga med den sist
hördatonen. Värklig. stor konst uppen-
barad i ädlaste form, såväl å scenen
som ock på konserttribunen företeddaf
fina, hänförande, unga artister borde
kunna reformera smaken och blotta
klyftan mellan skön konst och varie-
téernas frivola

Etter att säsongens första vecka
kulminerat i Aina Ehrnrooths briljanta
konsert, bjöd följande dag på Aino
Achtés konsert n:o 2 (i Brandkårshu-
set). Och denna iintet hänseende un-
derlägsen fröken Achtés första kväll.
Samma dag sjöng vid en andlig kon-
sert iTyska kyrkan fröken Hortensc
Synnerberg, då vänner af den eminenta
sångerskan voro itillfälle att återhöra
hennes präktiga stämma och solida
sångkonst, förrän sångerskan ånyo läm-
nar sitt hemland. Fröken Synnerbergs
afsikt torde vara, att ifrämmandeland
fortfarande egna sig åt sångens konst.

Den nya veckans förstadag illustre-
rades af den förtrollandeEstelle Haijs
stråke. En talrik, intresserad åhörare-
krets kunde där konstatera de stora
framsteg den unga artisten gjort på
samma gång de fingo njuta af de skö-
na, smekande tonerna från hennes violin.

Man vore frestad att med Shake-
speares ord utbrista, drastiskt — men
Shakespearskt: ,,Märkvärdigt, att får-
tarmar skola förmå draga själen ur
kroppen på folk!" Men så är värkli-
gen fallet då dessa neutrala redskap
handskas af en öfverlägsen talang.

Den unga violinisten assisterades —
förutom af fröken AinaElirnrooths här-

liga säng — af en syster, frökenOlga
Halj, hvilken på ett öfverhufvudtaget
lyckligt sätt löste sin uppgift.

Totalintrycket af denna konsert var
ialla hänseenden godt.

Att vår musikpublik värkligen sen-
terat fröken Aina Ehrnrooths talang
yar man i tillfälle att se på hennes an-
dra konsert, då solennitetssalen ånyo
var fullbräduad.

Fr. E:s föredrag ägde nu, förutom
alla tidigare förtjänster, yttermera nå-
got af denna säkerhet, som känneteck-
nar, att en artist vet sig vara förstådd.
Ett myttiskt, innerligt samband vibre-
rade mellan publiken och konstnärin-
nan*)

Utan tvifvel skall frökenEhrnrooth,
hvars rikhaltiga och väl insjungna re-
pertoir vittnar om gediget, flitigt ar-
bete, komma att göra sig erkänd äf-
ven ividare kretsar än här. Vi lyck-
önska henne till fortsatt, framgångsrikt
arbete och europeisk ryktbarhet.

Tourbillon

■■■') Sångerskan ägde värdefullt biträde
af prof. Paltin, hvars nya sångkomposi-
tion entusiasmerade åhörarne, samt afhr
Schneevoigt, som på erkändt talangfullt
sätt spelade sin cello.

Motiser
— Oskar Blumenthal liar skrifvit

ett nytt lustspel ien akt på vers, kal-
ladt Abv Seid". Det skall spelas på
Lessingfceateru iBerlin med Friedrich
Mitterwnrzen ititelrollen.

— A LessingteaterniBerlin upp-
fördes nyligen det nya skådespelet
Das eigene Blut" af Feodor Zobeltitz
för första gången och med framgång.
Det är ett folkskådespel, hvari konflik-
ten mellan en far och en son framstäl-
les på ett fängslande sätt.

— Å hofteaterniMiinchen steg-
rades intresset för Wagner-cykeln sär-
skild genom det förträffliga utförandet
af vTristan och Isoide" med H. Gude-
hus och fru Lehmann-Kalisch ihufvud-
rollerna. Äfven uppförandetafEienzi"
med H. Vogl i titelrollen och fröken
Frank som Adriano mottogs med stort
bifall. Den af författaren-kompositören
föreskrifna pantomimen med Stury som
Tarquinius och fröken Blaud som Lu-
cretia bidrog genom förträffligt utfö-
rande till framgången.— —

gMffir-n S rW* WF M? E£ T%f är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotograf1»Ä1 eller.
.ajÉl M- JCi -3=i__Mi

__
;Mji M->< l^l qanta och omsorgsfullt retouscheracie visitkort. För biott Fmk

arbete behöfver ickß vara förenadt medGlogatan 3
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AXEIi PinL^BEI Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

John Timra kh
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 Veloci-

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 Esplanadgaian N:o 41

pedtillbehör

*^^?" ft x\t*ji ■—

H Franska Lifförsäkringsbolaget ||
1LURBAINE,I

'Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcs. (||

(Ä& Bolaget meddelar fördelaktiga försak- (fis|
ringar af alla slag. Genom samarbete med
sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- >¥»

;Äj| baine et la Seine beviljas de försäkrade vid ((§|
sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för-

(ftj| säkrade och hans familj, som ock de per- (f®
söner, med hvilka han står iaffärsförbin- )«v
delse för den oundvikliga förlust, som en *Js§?

(JS§ sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- (ÖSJ
Älte ■'■er en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- ,/«C

skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
((f§i premierna för hela sjukdomstiden och utbe- (GSb

talar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- ,*».
'J^ lig och resten vid dödsfall.

Bolaget L'Urbaines försäkringar äro
yf^ därför särskildt att rekommendera för her- Vj^*^ rar affårsmäii, då det gäller att säkerställa
(jK| större affärsföretag genom lifförsäkring1, (^
j«^ emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-
\» samma störingar svårare sjukdomsfall all- >^Pi^| tid medföraoch hvilka ofta nogbringa bor- (ÄJ|
(((S| Ses'ocn förlagsman stora förluster.
'ss^ För dessa väsentliga fördelarerfordras
(^ icke några extra premier utan endast att (^

den försäkradeafstår från den årliga vinst-

(K| Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. f^
# Qarlvon cffinorrinq. #

,H"",skall folk kunua veta, att man har något bra tillsalu, ifall man ej vill annonseradärom. Wanderbilt.

år Finska Telegrambyråns^^
/åiöisielin

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

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

skrifter.
beräknar tidningarnas egna annonspris,

lämnar vid större annonsering de högsta
rabatter,

kontrollerar annonsernas införande,
mottager beställningar å trägravyrer, kli-

chéer och dylikt,
förmedlar annonssvar med diskretion,

lämnar biläggsblad om så önskas

Gratis:
Uppsättning af annonser,

Kostnadsförslag & val af tidningar,
Taxa och andra uppgifter,

W
%

Afhämtning af annonservid
\A tillsägelse pr. telefß

Ett enda manuskript! Ett enda betalningsställe

m
m
CO

4:50 (C
i 3 mk i
<' vill Ni
trö

G. W. RELANDER,
försäljning af äkta

VINER &
SPIRITUÖSA, Ledig annonsplats.

order till landsorten omgå-
ende prisen städse

billigast.
■Ws.l2ielna.sg-- £T:c -3=.

Telefon 1803.

Gambrini Restaurarst
Köp endast M. N. PAPPES

omtyckta och välsmakande
fpTTlpQ;fi\1>: fpWiT^IIMioH1Ä 1Jk JK»!

Till salu hos alla välförsedda kolonial-
varuhandlande.

Ledig annonsplats

— Maman Gåteau" är titeln på
en ny«melodram af Ferdinand Meynet
och Marie Clelfroy, som med gynsam
framgång uppförts å Théätre de la
RépuUique iParis.

— Ett nytt folkskådespelGoldr-
egeir' af Kraats och Gettke rönte
ett välvilligt mottagande vid första upp-
förandet å Stadttheater iNiirnberg.

— Det framgångsrika lustspelet
Renaissance" af Paul Schönthan och
F. Koppel-Ellfeld rönte en tämligen
gynsam framgång vid premieren å hof-
teatern i München. Dock lof ordades
mera iscensättningen och återgifvandet
än stycket själft.

— Amerikanskt. IAmerika är det
nu icke längre modernt för unga da-
mer att lära sig sjunga. Istället upp-
öfva de sig iden ädla konsten — att
hvissla. Så berättar åtminstone en
amerikansk tidning och tillägger, att
vid ett stort bröllop, som nyligen fira-
des iNewyork, Mendelssohns bröllops-
marsch ur Midsommarnattsdrömmen"
af de tolf brudtärnorna hvisslades med

utmärkt ensemble, mirakulös teknik(!)
och briljant kolorit(!)".

— En ny komisk opera Dern-
ier amour" af fru Gabrielle Ferrari
har vid törsta, uppförandet å Gasino-
teatern iVichy mottagits med bifall.— Ny operett. KompositörenHans
LöwenfeldiBerlin,hvars operett nPitts"
pä sia tid gafs med framgång, har
skrifvit en ny treakts operett „Man-
dragola". Libretton är bearbetad et-
ter Macchiaveliis komedi med samma
namn—

A teatern i Marienbad har
skådespelet Die officiele Frätt" upp-
förts mad framgång i bearbetning af
Hans Oiden.

—
Helsingörs teater invigdes efter

sin ombyggnad den 7 sept. af Aal-
borgs teaterpersonalunder direktörOdd-
geir Stephensens ledning, hvilken här
för första gången presenterade sig för
landsorten som teaterdirektör. Det var
en talrik och feststämd publik, som
till sista platsen fylde teatern, då or-
kestern spelade upp ouverturen till nEl-verhöi", skritver en meddelare till en

Köpenhamnstidning. Så snart ridån
gick upp för en dekoration, förestäl-
lande .,soluppgång vid hafvet" bröt en
skallande bifallsstorm lös och Nisse
Pack (fröken Alma Olsson) inledde Elith
Reumorts introduktions-festspel Person-
alet drömmer" särdeles vackert. I
slutet af festspelet framträdde direktör
Stephensen och sedan han upprepade
gånger tackat för den stormande ova-
tion, som kommit houom till del, fram-
sade han undar rörelse en vacker pro-
log pä hvilken följde en mänga fram-
ropningar. Däretter uppfördes folkko-
medien nGarnisonsbyen" af,Wilhelm
Östergaard. Stycket fick etc förträff-
ligt utförande. Bifallet var starkt och
ridån måste flera gånger gä upp efter
dess slut.

— Den nya operan Amen" af
B. Heydrich, libretto af M. Behread,
mottog.s gynnsamt af publiken vid för-
sta uppförandet å teatern i Colberg,
hvartill kompositören själf såsom inne-
hafvare af hufvudrollen väsetligen bi-
drog.

— H.IbsensungdomsdramaCat-
ilina'' har nyligen utkommit för för-
sta gängen på tyska språket på Albert

Langens iMimenen förlag. Öf versätt-
ningen frän norskan är värkstäld af
Hugo Greing.

— A Altes Theater i Leipzig
rönte P<tul Lindavs nyaste sceniska
stycke Die Erste" vid första uppfö-
randet delvis lifligt bifall, hvilket huf-
vadsakligen framkallades genom rrllin-
nehafvarnes förträffliga prestationer.
Om dramat, hvars ämne alls icke vär-
kade sympatiskt, hafva inga synnerli-
gen gynnsamma omdömen uttalats.
Handling och karaktäristik hafva be-
tecknats som osannolika och föga upp-
byggliga. — Ett mycket välvilligt mot-
tagande har det muntra enaktsstycket
nDas Oelkräglein" af Sarasin rönt hos
publiken.

— Å Theater am Gärtnerplatz-i
Miinchen vakte första uppförandet af
sängfarsen Madame Suzette" af Syl-
vane och Ordonneau, bearbetad för tysk
scen af E. Jacobson och J. Kreu, med
intagande musik af E. Audran,en mun-
ter stämning och lifligt bifall.
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Glasvaror
1 tillmijcket billiga priser!|

Mikaelsgatan N:o 17,
midt emot.Jernvägsstationen

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan9.

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta
tillvärkningar iparti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare er-
hålla liög rabatt. Order från lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren.

Original

merH|symaski
hos

V. Grashoff
39 Norra Esplanad-

Hl gatan 39
Äldsta symaskin-
affär i Finland.

»»] Obs! N^imanir^imarkln
o. German/a velocipeder.

Guldsmed
K. LILJESTRÖM

Jacob i^einkes
IPaiHirosser

och
Hemgj.

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.
J^ekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader m. fl. handslöjdalster. Till-

behör för glödritning& snidning s. s. mönster, färger färnissor, vax m. m.— Beställningar emottagas med tacksamhet och utföras till billigastepriser,
Finsk KonstslöjdUtställning.

Mikaelsgatan I. Telefon 8893.

35

sfor/&välsorteratlager

Velocipedtillbehör

N. Esplanadgatan
(Wredes hus)

Telefon U'27

Gevär- & jagtreds'<;ap
SYMASKINER
hos Fritz Schröder.

Helsingfors— Åbo.
N. Esplg-g. 37.
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W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 2178^ Helsingfors.

ALEXANDERS TEATERN. Bästa medel för munnens
och hudens vård.Annonsera

Ifaliensha operan„Program*cffilaåef"
Lördagen den 3 (21) Oktober 1896

Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta
gas för längre tid. TRAYIATA./7Äo / HvarJe annonsör får sig fIL fl/t/0.. tidningen hemsand «/«/0..

f^^lFfors Tekno-Kemiska|l||O|

Opera i 4 akter. Musiken af Ver di
*- Grl*a,tXS. -5- ■ Personerna

Annonser och prenumeration emottagas å tid-

under ledning Direktör N. Muller

ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1 tr. upp.

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå. Sig:raW. Paganelli,

r\Mf& \ 'x^j)j

Lösnummer i Laurents urbutik Damer, Kavaljerer, Zigenare och Tjenare
och genom kolportörer. Nya kostymer af M. A. Samarovoi och M. M.Pironet

från Kejserliga Teatern i Moskwa
Eegissör:Sig:r D. Duma.

Kapellmästare:Sig:r G. Spatjeck.
6"t^ fl tandpulver

Börjansker kl.7y2 eft.m tandpasta

J. C. M^EXMONTAN Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Inneliafvare: E.Nyberg,

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.diner & Spirituösa.

Brefpapper Åug. Ludv. Hartwa: Fredr, Edv. Ekberg. Nu inkommet:
Moderna kragar, spetsar,

band, sidentyg, crépe

Violetta Valeri ....
Georg Germont ....
Alfred Germont, hans son
Baron Duphol ....
Doktor Grenville....
Markis
Flora
Anina . .
En tjenare

Dumani.
Delle Pornacfi.
O. Serra
L. Ferraioli
Foski

„ Pocini.
Sig:r Fisketti,

CIl/ för-M
mP// A^~ M—C*

fe-ARJyriei;

Stomatol
Stomatol
Stomatol

Angbokbinderi Fabriken FENIX
14Eriksgatan 14 Tel. 92

Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
tonage & Askfabrik, Atelier för plansch-& kartupp-
fodring, Reklamskyltar m. m,

L 1̂11111
tvål

Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager a( ut-
ländska och inhemska

sorter, linierade och Bageri&Konditori.
ytterst billig-tTillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

52 Alexandersgatan52
Firmatryck utföras Ulligt.

DAHLBERGS PAPPERSHA».
Alexandersgat 15. H. Ellmin.

9 Alexandersgatan 9.

tA GAULOIIIE.

GENERALAGENTER:
STOTi^EKTBERG^ cfc BÖCKLEPI,

-A-le^zaaa-cLersgra/taja.17. Telef! 2ÖSE.

Generalagenter:
STOLZENBERG & BÖCKER,

Alexandersgatan 17. Telefon 2055,

O. a©MILE.
Lamp-, Galanteri och Kortvaruaffär (en gross

Saison Nouveaute's inkomna:
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K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.

llufvudneder]ag för Finland af
Pepsin. Conc. Langebck.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

dö
O:
>"3

M«w

c =
-s (Q
tt B).

«» zr< s
3
V CD

3? <
=5 OJ:

H
C 6

5" :

2".

« 1

&

H 1

m Z

i?
i

ti1
3

Bords-,Tak-, Vägg-,Piedestallampor..Kupor,Brännare

alla slags lamptillbehör,störstaurval.

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

min. Petroleum. Glödljusringar :!Nytt Sytt!!

UDJ.! (mSa lamP° s mer> 25 % Petroleumbesparmg
| passa till hvarje lampa.

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

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

Skriityg ifrån 75 penni till 125 mark, största sorti-
ment. Brons, nickel, järn, träd, marmor,
Ljusstakar,pappersprässar,läskare,pennhållare, penn-fat, penntorkare m. m,
Fariser-, Rococo-, Bambus möbel,Konsoler, Piedesta-
ler. Hyllar. Bvrair Et.verer
Skulpterade trädarbeten> Cons'oler, Hyllor,Bord Blom-
ställningar, Eökbordm m
Terracotta-,Plåt-, väggprydnader,medaljongeriBrons
ooh Composition, stort urval,
Nickelarbeten I,11. qual,Kannor,Gräddsnäckor, Soc-kerskålar, Plåt, de Menage,Brickor, Fruktskålar, Sa-
ladierer'Kaffekök. Tekök,m. m.
Terracotta-, Porslin-, Majolikaprydnadspjeser.
Engelska, Böhmiska,Sachsiska, Porsliner, Fayanser
Tee-, Kaffe, o. Chokoladkoppar, Dejeuneer,Kannor

'
Skålar, Fat, Bordsuppsatser,Blomburkar mm

en detalj).

085..' Extrabilligakoppar,(Nyamönster)stort
urval ifrån 3: 75 dussinet.
Lädervaror, Portföljer, Börser, Plånböcker,Eesene-
cessäires, med och utan inredning, mindre Kapp
säckar, Resväskor m. m.
Totografi-album, flere hundra mönster störstaurval
billigaste pris,
Japan och (Jhina varor (direkt importerade) största
sortiment, Säfmattor, Nytt, Nytt.
Förnicklade och broncerade järnvaror, Hyllor,Blom-
bord, Etagerer, Paraplyställningar extra fina, Piede-
stallampor,Stafflier, Serveringsbord^^^^^^^^H
Vesuv billigaste Spritkök,
Gloria Petroleumkök, PraktisktH
(utan buller).
Broscher ifrån 10 penni till högre pris stort urvalM

Lukt och Eökfritt

Helsingfors

Bruuo

>

m. m
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