
Tidning för Helsingfors

F. FÖRSTRÖMS CAFE,
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.

Dagligen omväxlande frukosträtter,
2v£ XX> ID_A. 3- srå.z^. 3— 5 e. XCI. å. l:5O.

Soupers a lacarte.

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredAe

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

-A-teiic

piHa^iffotografier efter finska konst-
I närers arbeten.
I Förlagaf finska vyer.
[T Handel med fotografiska artiklar.'

Fabiansgatan N:o 31. Telefbn N:o 2HI.

1894N:o 84. Fredagen den 21 April

SVENSKA TEATERN. BUOWI. TEAATTERI.
Perjantaina Huhtikuun 20 p:nä 1894

Fru Julia Håkanssons och Herr Tore EpärehellisetSvennbergs gästspel

Fredagen den 21 April 1894 (Disonesti).
Kolminä-\'töksinennävtelmä. Kirjoittanut Gerolamo
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Eovetta. Suomentanut Benjamin Leino,
2:dra gången

Henkilöt
Knut Weckman
Kairi Rautio.Minna von Barnhelm CarloMoretti

Elisa, hanen vaimonsa
Pepino, heidän lapsensa
Oriandi, Elisan isa
(-tiuseppe Sigismondi
liouvaFornaris
iSei-afino,Oriani-kanppahuoneenasi-

amies

Benjamin Leino
Kaarle Halme.Lustspel i5 akter af (t. E. Lessing. Öfversätt
Hanna Kunnasning

Konrad Tallroth
Niilo Stenbäck.Personerna Giovanni, talonboitaja.

CaS 1 P^elustytt,:. iKirsti Sainio
\ Olga Salo.Major von Tellhei Hr Svennberg

Abraham Ojanperä Tapau Milanossa, nykyaikana,Minna von Barn elm Fru Håkansson
»11, hennes onkel Hr Berlin
kammarjungfru Fr. Borgströn Spiritistinen istunto..Tus Hr Wilhelmssol

Paul Werner, maj Drens i.d. regi -näytöksinen ilveily. Kirjoittånut Minna (Janth
Hr Svedberg Suomalainen alkuteos.mentsväb

shus irder Henkilöt
Ett sorgklädt f timme Rouva Tallqvist

Helmi, hanen sisarensa tytär
Rouva RamstedtEn jäg

Få af våra sångare och sångerskor ha stan-
nat kvar ieget land, Och det är ju äfven en
naturlig sak. då vi ej ha lyckan att ega en ope-
rascen, som kunde binda sångkrafterna vid sig.
En af dem som blifvit sitt land troget är hr
Abraham Ojanperä. lärare isång vid musikin-
stitutet harstädes. Flere af våra unga sånger-
skor ha begynt sina studier under hr Ojanperäs
utmärkta ledning, bl. a. Maikki Pakarinen-Jär-
nefelt, Ida Morduch, Adolfine Leander. Eosina
Tengén m. fl. IFaust symfonin, som i dessa
dagar uppföres, uppbär hr Ojanperä på ett ut-
märkt sätt Mefistofeles' kräfvande parti.

Olga Salo.
Olga Poppius.
Emelie Stenberg.
Mimmi Lähteenoja
lisakki Lattu.Enbetien Hr Nyströn Neiti Törne

Herra Orell, meedio. . .
Ronne Hammar, ylioppilas
Lehtori Wirtala

Knut Weokman
Handl åjiton Franck

bredvid Liisa, vaulianpuolinen,ontuvapal
velija Naemi Kaliilainei

Hilma Liiman.Riikka, nuori palvelustyttö

Börjas kl. 7,30 e slutas kl. omkr. 10,30 e. m Näytäntö alkaa k:lo Y2B ja loppuu k:lo Va"

CHARLES RUS & C:o:IKlassens Fotografiatelier. N. Esplanadg. 31, 1 tr. upp

årSStUDES .
SkrädderiEtaidissement

och Klädeshandel
Unionsgatan 27

Tillhandahåller definaste
FRANSKAoch ENGELSKA

X PALETÅ, KOSTYM,
BYX och VÄSTTYGER

Noggrann behandling
moderata och bestämds

J. H. WICKEL
Vinhandel.

Aktiebolaget \A- Jlrraßs <3?unscfi
prisbelöntpå många uställningar,sist på världs

utställningen i Chicago.

Guldmedalj1890.

Co i,i... _-__^Sexor & supéer till olika pris. Prima varor

'fföslauer Solåacß!
Dessa utmärkta viner, hvilka såsom bekant

användas vid utländska kurorter såsom synner-
ligen halsostärkande och därjämte mycketpris-
billiga, serveras numera å alla fina kaféer och
restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus

Ledig annonsplats

ir"ii ti""i\ Bif-iwJ ifli"W Wfl f$ fl) framhåller sitt rikhaltiga lager iSIDEN &YLLEVÅRORiliilliIIItll äfvensom iELEGANTA KAPPOR.
åfflJi Wu li] Mil S*!

"' W; "■' "J^ W I>a,ixislx.l*ä,ca.ca.ex*iunder ledning af framstående Wienerdirectris.

Ledig cmnonsplat

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors
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i <r tf Brand- k LifförsäkringsKontor: é
Kj^f^@(7

'
N. Esplanadgatan 33 =

!
"

J. N. Carlander. \

ANDREA LÖNNGREN.

JVloele- och dtierse-^anÅet
22 Sä^eigsgatan 22,



|JULIUS SJÖGREN |
Mikavlsgatan 4. Centrals hus,

|Ylle^ och frihoivartiaffär. «
;* Välsorteradtlag-er. BiLlig-apriser. $

Ilifförsäkringsahfiebolagcf

Kal©¥a ?

JSifförsäfäringar é JSifräntor.
liberala försak-Billiga premier

ringsvilkor

Franska Lifförsäkringsbolaget

L URBAINE
meddelar fördelaktigaste lif- och ka-
pitalförsäkringar af olika slag. Sär-
skildt må framhållas de så eftersökta
barnförsäkringarna. L'Urbaine är
fortfarande det enda bolag,som med-
delar uppskjutna lifförsäkringar att
vid 21 års ålder träda ikraft utan
alla förbehåll redan åt barn från
det första lefnadsåret.

(Bart von <3inorring,
Kontor: Mikaelsgatan 1.

IXTya, Drogeri HandelnI
■s!
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Parti- och minutförsäljning af alla"slags droger, kemikalier, Far
maceut: kärl & redskap, Gummi-varor etc. till billigapriser.

CAFÉ DU NORD.
Soflegatan 2.

Undertecknad som nyligen öfvertagitnämnda affär, rekom
menderar sig med goda varor och billiga priser.Obs.: Smörgåsbord och a la carte serveras hela dagen. -
God nyjusterad Billard.

G, Jslf>Mf/l'ist.
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ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Lördagen den 21 April

Program
FörordKonsert-Ouverture

Air, för stråkorkestei

Duo, för ~2 harpoi Oherthm
(Frk. Katliarine och Engenié Ktilme)

TschaikowskijRomeo och Julia" fantasi

PAUS

Ouverture till op. Mignon Thomas

Adagiour 4:dekonserten, för violin Vieuxtemps
(Hr J. König)

CzibulkaSonge d'amour apres le bal"

Ave Maria, för harpa och kornet . Schubert
(Frk.Katliarine Kiiline och hr Th. Nordin)

Toreador et Andalouse" Riihirtstein

~*^ *■<x?*soijp^
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UndervisniiiQ ipianospel me*Ä?/^w,
0 r * Albertsgatan 17.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors

Försäljningipartiochminutafendast äktautländska
INB R &

SPIRITUÖSA

COGNAC
Fils FréresHartiiiann
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Generalagenter

Bayliss Thomas & C:os
Excelsior Works. Coventry, England

(grundlagd 1574)
världsberömda

med öfver 200 guld- & silvermedaljer
pi-isbeliinta

Excelsior Velocipeder.
IMF' Köp städse den bästa varaNi kommer

öfver, och vänd Eder därför alltid till
Axel Wikluud och Hjalmar Fellman
St Robg. 3 fr. B. Wtadimirsg. 19.

il

Ledig annonsplats

Bretkort från Köpen-
hamn,

Ny dansk opera. — Den polsko juden
(Klokkerne)

d. 17 April 1894.
Ilördags gick lir Axel Grandjeans

nya bebådade opera Oluf; ' för första
gången af stapeln. Operan mottogs
med mycken välvilja af publiken, syn-
nerligast som partierna voro skrifna
med den kännedom om röstresurserna
vid Danmarks k. scen, som blott en
så flitig habitné som hr Grrandjeankan
ega Musiken är lättflytande och behag-
lig, men ganska intetsägande. Den
saknar — säger en musikbedömmare

den djupa lyriska stämning, den
kraft och karaktäristik, som man har
rätt att fordra af en opera mednatio-
nelt ämne, och i fråga om dramatisk-
misikalisk begafning står hr (f. långt
efter Elina.

Operans framgång hos publiken be-
rodde i väsentlig mån på fröken Har-
riet Bothes präktiga utförande af Mar-
garethas parti. Hon var föremål för
ett bifall, som nära nog antog ovatio-
nens karaktär, ocli lät teatervännen
på det lifligaste beklaga, att denna
förträfliga sångerska skall lämna ope-

ran iKöpenhamn. Att hon har sina
planer på Stockholm och att hofkapell-
mästaren Nordqvist under sitt nyligen
afslutade Köpenhamsbesiik lifligt ani-
merade henne till ett gästuppträdande
vid svenska operan, anses inom väl
imderrättrde kretsar vara ett faktum.

Köpenhamns folkteater har upp-
tagit det franska författarebolagetErck-
maun — Chatrians skådespelDen pol-
ske juden", som gafs iParis redan
1869 pä Clunyteatern och sedan spelats
pa Théatre-Francais, der Got utförde
hufvudrollen. Pä danska kallas det
nu Klokkerne-' (Bjellrorna), och huf-
vudrollen spelas af Björn Björnson,
hvilken återger den på ett utmärkt sätt.

Ämnet rör sig om att en isin kom-
mun framstående, allmänt aktad 'nian
på julaftonenkänner sig gripen af sam-
vetskval lör att han femton år förut
mördat en polsk jude och tillegnat sig
dennes pengar för att därigenom frälsa
sig och sin familj frän fattigdom och
elände. Han har nu varit vittne till
huru en hypnotisör förmår dem han
söft att i sofvande tilstånd tala om
alt möjligt. Mördaren fruktar för att
själf blifva hypnotiserad och därmed
röja sitt brott, hvarförhan har mycken
brådska med att gifta sin dotter ined
lagens representant, gendarmenpå stäl-
let, hvarigenom han tror sig fri från
allaefterräkningar. Samvetskvalen lyk-

kas han dock ej tysta, och ien dröm
ser han huru han dragés inför rätta
och dömmes till döden. Drömmen för-
svinner, men mördaren ligger dödi
sin säng. Det är isynnerhet denna
drömscen, som Björn Björnsonutför pä
ett mästerligt sätt. Det är äkta och
fullödig konst.

Per Degn.

Omdömen om Ibsen.
Francisque Sarceys uttalande om

»Byggmästare» Solness", hvars uppfö-
rande i Paris vi förut omtalat, är,
som det var att förutse, ej mycket
smickrande för den norske skalden. Af
alla arbeten, som man gifvit oss af
Henrik Ibsen, är detta utan gensägelse
■det medelmåttigaste; ja det är på en
gång obegripligt och puerilt. Andra
akten är nästan ingenting annat än
att långt samtal mellan Solness och
Hilde. Jag trotsar de klyftigaste ut-
tolkare att efter samtalets slut veta,
livad de velat säga. Det är ren gali-
mathias...

Efter första akten mötte jag ikor-
ridoren en person, hvilken är mycket
förtrogen med tyska teaterförhållanden.
Vi sprakade om det sätt, hvarpåLugne
Poé uppfattat byggmästarens roll.

På de tyska scenerna", sade lian,
har man en tradition. Då man spelar
Ibsen, bemödarman sig att låtapubliken
glömma, att det är verkligamänniskor,
människor af kött och blod, som man
ser röra sig på scenen. Man gör få
rörelser, nästan inga gester, och gör
man några, är det storslagna sådana.
Man insveper hela diktionen ien lång-
sam deklamation, hvilken tyckes ialla
från öfvernaturliga och symboliska läp-
par. Nu har Lugné-Poe af Solness
gjort en knarrig och missförståddarki-
tekt, ett tjurhufvud. Det går väl för
sig i första akten, men ni skall snart
få se honom insnärjd i sin egen tolk-
ning och oviss därom. Han skall inte
lyckas draga sig ur spelet. Det är
emedan Solness icke är en lefvande
varelse, utan en abstraktion, en sym-
bol".

Och", frågade jag honom, ty-
skarne roade af denna symbol?"

De äro mindre gensttäfvige än ni.
Men de gå icke på teatern för att roa
sig. De äta korf och dricka ölmellan
två symboler: det håller dem uppe".

Ibsen har äfven annanstädes veder-
sakare, exempelvisLeoTolstoy och tyske
teaterförfatttaren och teaterdirektören
Oscar Blumenthal. Tolstoy har endast

Sam "'\*«»'f Mäleriatiar och Ititkontor 4»-
-000, «

Telef- 1542 Helsingfors, Hogbergsgatan 37. Telef. 1542OBS.! Speaahté: Stilenlighet. OBS.! Utförliga eskisser iemnas för all'dekoration.
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Minna Canih

Förf Wffsf-
belönade med

Guldmedalj iAntwerpei
,Spiritistinen istunto'

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. ml
RENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o

Etablerade 1835 Etablerade 1820

C6©jSt/C, J^eims Champagne,
Ledig annonsplats -tf Médailles tVor". Specialité: Carte d>or".

Generalagent förFinland, JJgeniurenVINIC6LE"

%X&rman tzlilgmann,
Helsingfors

läst „Vildanden" och „Gengångare
men säger sig ändå icke förstå den
norske författarens ryktbarhet, hvilket
vittnar klent om Tolstoys omdömesför-
måga. Blumentlial återigen yttrade på
en fråga, hvilket intryck han fått af
Ibsens värk, följande:

Af hans senaste värk? Af ..Hedda
Gabler" och .,Byggmästaren Solnese"?
Uppriktigt sagdt, har jag- uppförtdem,
men aldrig- fullkomligt förstått dem.
Jag har nästan fått det intrycket, att
mäster Ibsen offentliggjort dessa hem-
lighetsfulla arbeten för att kanske se-
dan af sina kritici få veta, hvad han
egentligen menat med dem"

Nyheter från Stockholm
— Dramatiska teatern gaf nyligen

i anledning af danska kronprinsparets
besök iStockholm en festrepresentation,
hvarvid Vasantasena" uppfördes.

Kronprinsessan Lovisa, som bar en
klädning af bTå sidenbrokad samt en
bukett af rosor, fördes af konungen och
tog plats till höger om honom. Kron-
prins Fredrik bar, liksom de öfriga
kungligaherrarna, stor aftontoalett, och
prinsessan Louise var klädd i en enkel
livit drägt. Konungen och hans gäster

helsades vid sitt inträde iden till si-
sta plats af en festklädd publik upp-
tagna salongen med svenska kungssån-
gen och, då de efter föreställningens
slut gjorde sig i ordning att lemna
teatern, med danska kungssången.

Upprepade gånger gåfvo konungen
och danske kronprinsen sin belåtenhet
till känna genom att gifva tecken till
applåder. Till direktör Fredriksson,
som på anmodan tagit platsikungliga
logen, uttalade de höga gästerna sin
lifliga tillfredsställelse med teaterafto-
nen, med pjesen såväl som med spelet
och dekorationerna; innehafvarna af de
kvinliga hufvudrollerna, fröken Svan-
ström och fru Rundberg, erhöllo hvar-
dera en charmant bukett med band i
de danska färgerna.— Richard Wagners' -Niebelun-
gen Ring" och Tristan und Isoide"
på k. operan i Stockholm kan man
snart vänta.

Underhandlingar pågå nämligenmel-
lan chefen för operan iBreslau, dr
Theodor Löwe, och k. operan härstädes
om förhyrande af nämda teater under
första hälften af instundande juni må-
nad.

Afsigten är att under denna tid där-
städes uppföra „Ringen" (Eheingold,
Walkure, Siegfried, Götterdämmernng)
samt Tristan och Isoide" — förutsatt
att motsvarande intresse visas från

allmänhetens sida genom talrik anteck-
ning på abonnemangslistor, hvilka med
snaraste offentliggöras.

Solopartierna komma att utföras af
flere kända och framstående Wagner-
artister från olika tyska scener, hvil-
kas namn snart torde bekantgöras.

Orkestern skfll bestå af 60 man
samlade ut de bästa tyska orkestrar
under ledning af den berömdehofka-
pellmästaren Richard Strauss från Wei-
mar. Företagets artistiske ledare blir
hr J. Elmblad.— Hr Viktor Holmquist utförde
i iörra veckan för hundrade gången
Onkel Bräsigs rolliLifvet på landet"
på Vasateatern. Föreställningen hade
lockat nära nog fullsatt hus, och pu-
bliken, bland hvilka fru Ulff, hrr Knut
Almlöf och Gustaf Fredriksson befunno
sig, hylladeden omtyckte skådespelaren
med inropning på inropning både för
sluten och öppen ridå. Äfvenledes fick
fru Castegren mottaga en välförtjent
inropning för öppen ridå efter den fint
utförda stora scenen isista akten.

Under inöfningå Vasateatern är en
vårrevy, ihvilken före komma, en mängd
inom den stockholmska synvidden kända
figurer och personager nr dagskrönikan.
Stycket är skrifvet af författaren till
det i fjor å Södra teatern med bifall
gifna enaktsstycket nHuldralek".- Gästspel. FruPettersson-Norrie

uppträder imaj å k.operan somPhryiu
i Samt Saéns' opera med samma namn— Boeckströms tournéen ilands-
orten har iÖrebro röntfrukten af den
på sistone uppkomna oviljan mot de
gasterandeStockholmsartisternas anspråk
på höga biljettpris, så att den i nämda
stad gifna föreställningen gafs för myc-
ket glest besatt salong.— Musikpressen. Sällskapet för
svenska kvartettsångens befrämjande
har utgifvit sjunde häftet af Sånger
för mansröster. Detta häfte innehåller
sånger af Myrberg, Hagman, Hallström,
Ohlsson, Peterson, Berger, Svedbom och
Åkerberg.

Notiser från

Pariser teatrarna
Djelma, opera af Gh. Lefébvre blir

nästa nyhet på operan. Ibörjan af
maj väntas bröderna Jean och Edouard
lieszke till Paris och komma att upp-
träda på stora operanisina för nämstj
partier

Bovffes pärisiemes repeteraflitigt på
ett nytt sagospel I'Homme de Xeige.Handlingen försiggår på XVI århun-dradet iFlandern.

Specialitt

Katri Rautio

Elisa

Epärehelliset"
(Disonesti)

Centralpassagen. Tel. 1146.
r alla tjll facket hörande artieten
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Daglisfa.
Museer

Konstflitföreningens museum i Ateneum onsdag, lör-
dag och söndag 12— 3.

Konstföreningens samlingar iAteneum alla dagar12—3,

Studentafdelningarnas etnografiska museum (Unionsg.

20), onsdag och fredag I—3, söndag 12—3.
Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag och

lördag I—2,

Cygnaei galleri i Brunnsparken alla dagar 0 f. m.—
7 e. m.

Nöjen i dag

Svenska Teatern: Minna von Barnhelm.Kl. Va 8 ©. m,

Finska Teatern: Epärehelliset. Spiritistinen istunto.
Kl. 1/28 e. m.

HotelKamp: Konsert af Flora-kapellet. Kl. 9 e. m.
Kapellet: Aftonkonsert. Kl. 6 e. m,

Brunnshuset: Varietéföreställning. Kl. Va8 e. m,

Nöjen imorgon

Societetshuset:Populär konsert. Kl. V28 e. m,

Hotel Kamp: Konsert af Flora-kapellet, Kl.VaB e. m.

Brunnshuset: Varietéforeställnmg. Kl. V28 e. m.
Kapellet Aftonkonsert. Kl. 6 e. m.

Annonsera

€&rocjratn~ Slaået"
den kända verldens billigaste

tidning

Annonserna ytterst billiga, särskildt om de
tagas förlängre tid.

flhc IHvarJe annonsör får sig HL- fUUH.. tidningen hemsand */l/o. "

-§- <3rl*jatiS. -§-
—

■

Annonser emottagas å NyaExpressbyrån,JST.
Esplanadgatan 21, inne på gården,*midtemot porten

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurcnts urbutik
och genom kolportörer.

Från utlandets feafrar.
Veckans program

Stockholm.
K. Operan: Hugenottema.
K.Dram. T. Vasantasena.
Wasa T. Lifvet på. landet

—
Niniche.

Södra T. Lars Anders och Jan Anders
Folk T. Preussare och fransmän.

GöteborgsTeater: —
Kristiania Teater: Den Fremmede. -
Köpenhamn:

Kongl Th.: Oluf.
Dagmar Th: Bysbörnene.
Folk Th: For Bordet. — Klokkerne
Casino: Uden ansvar

S:t Petersburt/:
Maria T.

—
Alex. T. Der Andre.
Michel T- Prince Serge.
Deutsch. Th.: Das Mäåel mit Geld
Lilla Th. Samson und Dalila.

Paris
Gr. opera: Fiiusiß
Öp. comique: PhvyntM
Cor». frangaise: L'avare^^^^B
Odéon: Les EevenantsI
Gymnast: Le Péleriniig^||^|
"Fatifievi/fe; Madame Saiis^Gciie
Renaissänce: Fédora.
Yarietes: —
Palais Boyal Un Fil a la Patte

Fidés
Bataille de dames

Le Ruban

Hjemmet

Berlin
K. Opernh.: Falstaff
K. Schauspielh.: Em Sommernachtstraum
Deutsches Th.: Der Herr Senator.
Lessing Th.: Niobe.
Berliner Th.: König Richard 111.
Friedrich Wilh. Th.: Der arme Jonathan.

Nytt! Praktiskt!
&fitféés~

Rappslar
Spetsar,

sidenband,
plysch,

ytterst billigt.

H. ELLMIN.
Alexandersg. g

för fickur a Fmk 1.50
Mikaelsgatan 2

Wredes stenhus.

TM. NEOVIUS.

Undervisning"

Väffäsning ocp Deklamation
meddelas af

Cmeiic Utsgar/iolm.
Östra Brunnsparken N:o 11.

J Lindgrens musikpandef
idag utkommet o.

SGIOLAOERS ALBUM o

De mest populära och om-
tyclita af Sven Scholan-sangef
ders repertoit

<4*i pris 3kr ¥k* ■o
09

Brefpapper & Kuvert
med firma

iDahlbergs pappershandel.
Hufvudaffär:Alexandersgatan15.

Filial:Skilnaden 19,

E3yvingeFabriks
Aktiebolags

Prässjäst," nonplua ultra, jäskraftig och

Ställbar.Ättika

Chatelet teatern har under åtta dagar
inspelat den vackra summan af 45,41(i

francs.
Nouvauté skall iden snaraste fram-

tiden ge en ny komedie-vaudeville
Sans secrétaire af Hennequin

-IÄ^ÉS^""

Smånotiser.
—

Sven Scholander lämnade i
iörgår Köbenhavn. Vid afresan hade
ett antal damer och herrar samlats vid
bangården för att taga afsked af den
firade sångaren och hans fru, sommot-
tog flere buketter af de tillstädesva-
rande

Hr Scholander afreser först tillHel-
singborg, därpå till Kristiania, hvaref-
ter hemresan företages öfverGöteborg.

Enligt livad danska tidningar upp-
gifva, har hr Scholander blifvit utnämd
till riddare af Dannebrogen.

— Leoncavallo skall på kejsar
Wilhelms uppdrag komponera en ny
opera „Koland från Berlin", hvartill
texten skall hemtas ur en tysk roman
med detta namn.

— Verdi anlände härom dagen till
Paris för att öfvervara de sista repi-
titionerna af Falstaft, som skall upp-
föras å Opera Comique.

— Emile Zolasnya arbete Lourd-es" skall den 15 april påbörjasiGil
Bias. Ämnet är grupperat ifem af-
delningar, och enligt Zolas egna ord
behandlar boken vårt fin-de siécles
reaktion mot vetenskapen". Behand-
lingen deraf skall erinra om Le Dé-
bacle".

Ledig annonsplats

PROSIT" en ny 15 p:is Cigarr ilådor
om 25 & 50 st

CLAIHTA" en ny 20p:i Cigarrilådor
om 50 st.

hos

OBS.! Hemgjorda Papjrosser i askar om 250 st. a 2:50 :pi

tfi

09

K. A. Dahlin
Helsingfors.

Apotek: Nikolaig. 15.
Droghandel: Glog. 4,

Erydder, Parfymer, Gummi-
varor, Bandager, Förbands-
artiklar, Droger, Kemikalier,
Farmaoeutiska kärl, Redskap

m. m.

ca

kemiskt ren,

Denaturerad Sprit,
bästa och billigaste lampsprit

Helsingfors, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1894.

Ledig annonsplats

Zittr^^Violir^
GitarrMoch Man-
dolin-lektioner

meddelai
J. Binnemann

Eriksgatan 5. 1.
Tr. kl.4—5.

OBS! Instrument erhållas, j

R O K

JACOB REINCKE,
3 Glogatan 3.

Telef. 627. M
Uexandeng.42.

Profva
»PHOENIX"

papyrosser!
Obs den mjuka smaken!

hfeldrisk befysninq
J 9

elek-I 111 I II^^^^^Jtrisk belysning uppgö-
ras å Helsingfors
Elektriska Belys-
nings Aktiebolags
kontor S. Esplanadga-
tan 4. Telefon 916.


