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Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billigapriser.

Td:o 25

DANIELNYBLIN, FOTOGR AR Fabiansgg. 31.
SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 27 Oktober 1897

kl. 7, 30 e. m.

Soéfßöpsföresfällnincj.
Al 1 ti IItill fl1 Ui Ui ***** ftfl£i

SåMfiiiijijETS sa

ISkådespel i4 akter af Henrik lbscn.
af Hug» af Schultén. ig

B

Konsul Bernick Hr Malmström.
Fru Bernickj hans hustru . .Frk Gerasimowitsch.
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äldre halfsyster . . .
Hilmar Tönnesen,fru Bernicks

kusin
Adjunkt Rörlund
G-rosshandlar Rummel . . .
Köpman Wigeland
Dina Dorf
Fullmäktig Krap . . .
Skeppsbyggmästar Aune.
G-rosshandlar Kummels fru
Postmästar Holts fru. "

Doktor Lynges fru. . .
Fröken Rummel
Fröken Holt

Kl)

Öfversättning

Hr Swedberg.

Hr Castegren
Hr Lindroth.
Hr Stavenow.
Hr Precht.

Frk Backman
Frk Bergroth.

é
Herr Charles Gregorowitsch

Herr Gregorowitsch kommer i dagarna att
lämna vår ort för att göra en konserttournée till
Paris ocli London. Han återvänder hit i början
af december.

O"M» T Fotograf SUNDSTKOMS annons
JU* å andra och tredje sidorna.

,9GEHIIAIfIA<« LIFFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAG ISTETTIN. pprH Stampr. GeneralagenturförFinland, Hagasundsgatan 2. XCA U-> "^L»iAlUl.

A. W. EKLUND & C:o

ogmm~dslaået
Tidning för Helsingfors

Skrädderi-Et ablissementTeatrar och Konserter. Östra Henriksg. N:o 1.
Argos hus.—= Håller fin finaste material.S—

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag JEleffant snitt.
Prisen beräknas billiga,

Onsdagen den 27 Oktober.

Olaf, deras son . . . . . . l<'rk iionnevie
FrökenBernick, konsulnssysterFr^Boc^^B
Johan Tönnesen, fru Bernick^Byngre bror H
Fröken Löna Hessel. licnneJ

Fru Bränder

För femte (12:te) gången

Regie: Mauritz Swedberg.
Personerna

Martta, Marin äiti

Handlingen försiggår iKonsul Bernicks hus ien

Börjas kl. 7,80 och slutas omkr. kl. 10,30 e. m

SKÅNE", Brand-
MiddagsSonsert H6tOI K amP

från h. 3 e. m. Wiener "Damorkestern J. C. Schwarz.

Matti, kerjäläinen Aleksis Rautio.
Lauri, talollinen Hutjakassa . . lisakki Lattu.
Vaari, Laurin isa, vanha ja sokea Otto Närhi.
Annuska, palvelijaLaurin talossa Helmi Talas.
Niku, nuori itsellinen. sittemmin

Hemmo Kalliorenkinä Laurin talossa .
Kosiomies, vanhanpuolinen talol-

linen TaaviPesonen
Evert Suonio.Kylänvanhin

Kyläläinen .
Tapaus:Itä-Kar scen aikaan

EnsTmrnäTseiii]atoisennäytöksen välillä ihan lyhyt
väliaika.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo 1/2 8 ja
loppuu k:lo 10.

XILWickels
YINHAIBEL.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplome d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

NIC. ANTIPINS
Elektriska Affär,

Nylandsgatan 34. Tel. 9 97. H.fors
utför installationer af hvarje slag- väl och
till erkändt billigaste priser. Säljer l:ina
material och apparater billigt!

Albion Lampmagasinet
innehafvare

Viktor Rydman.
Största specialaffär

lörLampor,Glas, Porsliner,Nickel-
varor, Byster, Barnvagnar, Petro-

leum & Benzin.
Billigt iparti & minut,

Albion LamppumakasiiniG. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär Omistaja

Äkta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17.H. Esplanadg. 37. Telef. 1727, Victor Rydman.
Suurin erityis liike

Juho WirtanensVälsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af Dr Lahmanns

underkläder. SKOAFFÄR.
Lamppuja, Lasia, Porsliinia, Nik-
keli-tavaroita & Kuvapatsaita, La-

stenvaunuja, Petroleumia &
Benziniä.

Halvalla tukuttain ja våhittåin.

Ensamförsäljn. af Jouvins &
0:o's i Grenoble världsberömda
handskar.

Ö Henriksgatan N:o 3.
Största lageraf inhemska skodon. Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

N. Esplanadg. 31
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ta»iii!åi^å! a Unionsgatan 28,
Alexandersgatan 7. T. 638 (vis å vis Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter
Specialité :ORAVATTER.OBS.! enda specialaffär.

MA.GA.SIN nu NORJ}.

Fru Stavenow.
Hr Lindh.
Hr Riégo.
Frk Tschernichin
Frk Spennert.
Frk Liljander.

Borgare istaden

mindre norsk kuststad

Kontor Mikaelsgatan N:o 3.& Lifförsäkringsaktiebolag: C. F. GARLANDER.

Aftonkonsert
från kl. 8 e. m

Kp p< ,o -1 -1 -1 Första Ateliern 1 tr.upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) T"-* j O
H \fQR IhOT^rV Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss. H Ö* T* £1 1. L. jLdlllUöig H.i5....T5,- î?. iuuugicti.

AXEL PALMROOS
Vinaffär.Jacob Ciuns<iv>ists fotografiska Jftelier

flkxandersg. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.) Lager af fina äkta
Viner, Cognac, L/körer & Rom

Grönqvistska stenh. Tel. 3 20.
Utför omsorgsfullt ocb till billiga priser allt fotografiskt arbete såväl

inom som utom ateiieren. telefon 2453.

AXA LINDHOLM LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

€"P TIVWPWTI å Tf¥Y Fotografisk Atelier.. Jk » AF JL JJLI^JLVJLFÄ AJLJUL Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk, pr duss.

SUOM. TEAATTERi.
Keskiviikkona Lokakuun 27 p:nä 1897.
cJiansannäytäntänä alennehiitta

Rinnoilla
näytellään

AR I.
4-näytöksinennäytelmä (5 kuvaelmaa)

Kirjoittanut Juhani Sjöström.
Henkilöt

Petri, vanhus Piilovaaralla
Liisa, hanen vaimonsa. .
Anni. heidän tyttärensä .

Kaarlo Keihäs.
Kirsti Suonio.
Hilma Rantanen

livana,heidänpoikansa,isäntäPii-
lovaaralla . . . . . . .Emil F^lok.

Olga, livanan vaimo Olga Salo.
Mika, livanan ja Olgan poika . . Olga Leino.

S?}P^<**Piilovaaralla {ä&*gg£

Alla aftnar

MimmiLähteenoja,

1897.

(Catanis hus.)

o>:



BARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, skilnaden 4.
Brudslöjor

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

Firma H. Elimin.
9 Alexandersgatan 9.

JAGAIiE Obs!
-**# Gevär & Jakttillbehör. #*e-

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 p:ni per glas) Servering
af läskdrycker, kaffe m. m:

Högaktningsfullt
JolinLvuiciiii.
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IBraidf k Blombcrm
Specialitet: ■

Velocipeder & skidorI
Cleveland. I

Rover. I
Westfield. I

Temple. I
ffl^T Prisenå endel rao- "~W&& 5

deller nedsatta. &

Brandf & Blomberg, fe
Helsingfors, Mikaelsgatan 19. ET

Tröt de cavallerie Helsingfors Rullgardinsfabriks
tillvärkning-ar rekommenderas.

Säljas af nedanstående firmor
Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN Sandudd Tapetmag&sin,N. Esplanadg. 27.

H:fors Nya Tapetaffär, Unionsgata 32.
Josef IViberg, ö. Henriksgatan 9.

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

John Paischeff, Brunnsgatan12.
A. Hcllman, Alexandersgatan 48

Finska Färg A FSrnissbolagct,

HA 3131O ND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

Enda kommissionär iFinland för fransk
literatur.

Specialitet Medicinsk literatur

Hagelstams konsthandel.
(Privatbankens hus, itr. upp.)

Permanent utställning af taflor och andra konst-
föremål.

Obs.! Ingen entré.

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.
Om annonser och reklamer,

Nyligen läste jag att en gentleman—
förmodligen i Amerika

— slagit
vad med en affärsman, att denne icke
skulle kunna göra af med sin årsin-
komst på annonser och reklamer. Af-
färsmannen förlorade vadet, naturligt-
vis därför, att hans inkomster stego
allt höge, ju mera han använde förof-
vannämda ändamål. Om historien inte
är sann, så är den bra hopsatt.

Och den är mer aktuell nu än nå-
gonsin, dels därför att iAmsterdam
hållits en specialutställning för rekla-
mer, dels därför att man vid uppgräf-
ningen af Herculanum gjort ett fynd,
son^kulle revolutionera reklamens hi-

Horn det funnes någon sådan.storia
Det har alltid förvånatmig, att icke

någon författare på det ekonomiska om-
rådet gjort annonsering och reklame-
ring till föremål för vetenskaplig un-
dersökning. Det skulle bestämdt löna
mödan. Visserligen påminner jag mig
en gång hafva sett en liten tysk skrift:
Om konsten att görareklam". Men
det var mera en samling anekdoter af
ofvan anfördt slag, och jag misstänker
starkt, att den varutgifven som reklam

af någon firma, som görireklamaf-
färer

Den ofvan omnämdautgräfningen vid
Herculanum bragte idagen några tea-
teraffischer, klistrade ofvanpå hvaran-
dra på en pelare, precis som detivåra
dagar är brukligt. På ett annat om-
råde, där det ivåra dagar dess bättre
icke är tillåtet att hvarken annonsera
eller reklamera, var manmycket framme
redan iden klassiska forntiden. Isin
så mycket omtalade bok Aphroditeskil-
drar Pierre Louys huru flöjtspelerskorna
iAlexandria plägade skrifva sitt namn
på en viss plats af stadsmuren, då de
sökte kavaljerer for aftonen, och gå
nog långt i försiktighet, att med en
siffra under namnet angifvahvilken be-
löning de väntade sig för sina tjänster.
Hetärerna iAthén voro icke så bort-
komna de heller. På undersidan af
sandalerna hade de iupphöjd stil an-
bringat ordet: Akoluthei — det är ut-
tydt: följ mig — och då de promene-
rade i Akfidemias. lunder, trycktes
detta ord isanden.

De äldsta kända polisförordningar
för staden Paris meddela noggranna
föreskrifter, huru förfaras skulle vid
utropandet af varor, som kringfördes
till salu; och detta sätt att annonsera

och reklamera torde äfven annorstädes
vara af urgammalt datum. Också har
denna enskildhet iannonseringsväsen-
det fått sin historiegraf. Isin Tab-
leau de Paris-' ger GastonMercier en
bild af utropareskråets betydelseisam-
hället och dess ekonomiska och sociala
ställning —

hvilken mången gång var
långt ifrån dålig.

Den skrifna, eller rättare sagdt
tryckta reklamen har jag icke kunnat
spåra längre tillbaka än till medlet af
förra århundradet, då Antoine Boudet
iParis grundlade sin „Journal d'aver-
tissements" meddevisen: Verbis Farna
docet scriptis nos certius urbem" (det
tryckta ordet ger bättre och varakti-
gare meddelanden till stadens bebyg-
gare än det utropade). Men sedan måtte
utvecklingen gått mycket raskt irikt-
ning mot hvad vi äro vana att kalla
amerikanskt annonseringsväsende. Ty
iett bref från Voltaire af 1777 heter
det: »Framför mig ligger en annons
af en köpman iParis, som erbjuder
sig att levereradelikatesser tillde rika
provinsbebyggarnas bord. Den börjar
med ett storartadt loftal öfveråkerbru-
ket och handeln;han vägerisinkrydd-
krämarevågskål hertigen af Sullys för-
tjänster mot den store ministern Col-

berts, och sedan nämner han liksom i
förbigående några af de delikatesser
hans rikt försedda bod har att bjuda
på. Man ser att smaken för skönlit-
teratur trängt tämligen lågt ned; det
gäller endast att göra ett förnuftigt
bruk däraf."

Helt nyligen såg jag iflera tidnin-
gar att en skallig herre gick omkring
iParis med namnet på någon restau-
rant målad på hjässan. Men} det är
bestämt två om inte tre år sedan jag
läste i en holländsk tidning huru det
hållit på att blifva skandalpå enteateri
Rotterdam därför att herrarne på en
hel bänkrad behöllo hattame på under
representationen. Först efter mycket
energiska rop „hatten af" försvunno
dessa nyttiga, men på en teater väl
skymmande plagg, och det befanns då,
att alla de fyra och tjngoherrarne voro
skallig-a och att på allas hjässor var
måladt namnet på en ny sorts Eda-
merost
Idet väldiga fönstret hos en peruk-

makare vid Broadway iNewyork stå,
istället förde obligatoriskavaxdockorna,
fyra unga damer, hvllka dageniända
kamma sitt ända ner till fötterna fly-
tande hår. Behöfver det sägas, att de
tjenstgöra som rekam förett nyuppfun-

Filharmoniska Sällskapet.

populära l^onserlen
Torsdagen den 28 Oktober kl. Va 8 e. m.

Brandkårshuset

BODEGA ESPANOIA
Helsingfors.

Försäljningipartioch minut af endastäkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Barngarderoben
Högbergsgatan 45, Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanaden.

Beställningar emottagas.
018S! LolialorciLtoytet.

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. Telefon 491.

-"«■$ Rekommenderar färska varor alla dagar
Kaffefrukost å 65 p. portion.

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

CARL BERGROTH
FabiansgatanN:o 29,

Telefon N:o 750

SPIRITUÖSA och VINER
såvälpå flaskor som litervis från fat.

i:sta Klass

Konsert-Ouverture

BGoldregen," vals
Sclummerlied, för stråkork. . Eies
Finale ur Faust

Ouverture till op. Friskytten. Weber,

Konsert, för violoncell
(Hr GeorgSchneevoigt).

Venezia e Napoli," tarantella Liszt.

Prolog ur Pajazzon
Une nuit å Lisbonne"

10:de

g-ifves

Program

Paus

Paus

som finnes är

Foroni

Waldteufel

Gounod

de Swert,

Leoncavallo
Saint-Saens
Kubinstein

Obs.!

<?">"

BADIMATTNING ++
Wladimirsgatan 32. Telefon 197

J. W. Engberg

X

GÄ

<2r irH CJI

Uleåborgska
Ckartcuterihandeln
Högbergsgatan45. (Andragården från S.Esplanadg.)

Rikaste urval Charkuterivaror.
Sylter, safter, salader, konserver, Uleåborgska

fågel konserver färgska ägg m. m.
Servering af: Kaffe, thé, chokolade, kaffefru-kost, smörgåsar, mjölk, bouljong, varma portioner,läskdrycker, ib. m.
Propra serveringsrum.

Matgäster emottages per månad.
OBS! Beatällningar å varma och kalla sexor emottagas
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lättriingsmaiEric Sundströms Fabiansgatan27, hörnetaf Norra Esplanadgatan,isamma hu« som Nordiska Boi
Fotografiatelier. tillfälle attfi ännuThögre grad än hittils tillmötesgåärade kunder ideras fördrag?'på ett förstakl»886'



AXEL PIHLGREN Torr Genuine Årraks Punsch. (xiilameaalj i råns iööy.

y <*%

Velociped-Depét.
Ständigt ett välsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

w Velocipeder. TU
Fennia"-uelocipeder, inländskt fabrikat re-

kommenderas.
North European Cyc/e Export Co.

N. Esplanadgatan 41

NE \\ A ii"J.
Ång-Korffabrik.

Tölö Tel. 13 34.Humleberg 5
Försäljningslokaler

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

9

6. W. BEIAIBEI Swift"myypi alkuperäisiä ,

Wiinejä Quadrant"
Dlirkopp"Wäkijuomia

tilanksiamaalleensin tilausuu-
della,hinnat aina halvimmat Wolff'Willenkatu N:o 4

Telefooni 1803.

i^»»*»»*»»»»»»»»^*»^».Ejt»#,»g,^,gi!jjt

Annonsera

program*cfålaåef"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre tid.

HhaIHvarJe annonsör får sig flLn I*/t/ö" tidningen hemsand vOS.!

■
—

-s- Gratis. -I-
—

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

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer i Laurents urbulik
och genom kolportörer,

!N°2Bj

Q. F. Stockmanns Velociped Depot.

Franska Lifförsäkringsbolaget

® LUR B Al NE,
*a? Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. w
@ Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
vQSO Bolaget meddelar fördelaktigaförsak-
(igä ringar af alla slag. Genom samarbete med éjSt*
W sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- XT
lW baiiie et la Seine beviljas de försäkradevid %§$
fåå sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, ÄSj)W hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- Wijo säkrade och hans familj, som ock de per- §3$

t söner, med hvilka han står iaffärsförbin-
delse för den oundvikliga förlust, som en 2K

'JfiJ? sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- *§g)
{(få ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- SJiiskänker nämligen, såsom allmänt bekant, 2g?t{få premierna för hela sjukdomstiden och utbe- §§^
(jfccb taiar a/iaf kapitalet-, om sjukdomen är obot- SJy;W lig och resten vid dödsfall. |§£i0Bolaget LTrbaines försäkringar äro
(ff& därför särskildt att rekommendera för her- éÄW rar affärsmän, då det gäller att säkerställa 2K(^ större affärsföretag1 genom lifförsäkring,
(ifjå emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- ÄSj)

samma störingar svårare sjukdomsfall all- ;§£
P tid med'öraoch hvilka ofta nog bringabor- §§).

t ges- och förlagsmanstora förluster. Ä>^För dessaväsentliga fördelarerfordras ]8;
icke några extra premier utan endast att

(ij^i den försäkrade afstår från den årliga vinst- £§is
rfSt andelen.
(((@ Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1

C@ (Pari von c/lnomng.

ga

3
ißriß

Finska
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinland for
Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan50.
EMIL REHNBERG

OBS.! Fullständig garanti.

Velocipeddelar
och

tillbehör.
Reparationer

utföras snabt och billigt

//*/A/ar Lindfors
Vt
03

09 «5
(fl
co

Helsingfors, Berggatan 10,

CD
JXJ
I=3
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CO
r> >

ca

&am6rini dlesiaurani.
JOSEF WIBERG Största urval

Tapetserare & Dekoratör. Glasvaror
9 Östra Henriksgatan 9 Till billiga priser

Lager af

<3Tifa glasmagasinetMöbeltyger, Gardiner, Mattor
Stoppningsmaterialer.

Fjäder, Dun m. m. 3
OBS:

Mikaelsgatan 3.
vid Sidomwska affären L

Beställningar i allt hvad till yrket hör emotta-
gas och utföras med omsorg samt till billigapriser. OLSSON å AJJSXBSZ.

Telefon SIO.

Vicehäradshöfding Kaarlo Conradis Advokat-Byrå =■—££?£** 3O

net hårvatten? Ett anslag underrättar
kunderna, att man har rättighet att
rycka de unga damernaihåret, föratt
öfvertyga sig om att det sitter fast.

På en gataiS:t Paul, Minneapolis,
äro imakadamen inlagda en mängd
kopparplattor, föreställandemänniskoföt-
ter- Däras steg leda alla till eninär-
heten belägen skobutik.

Att från de bräder, som föreställa
verlden, utropa en eller annan firmas
namn, ar redan antikveradt och impo-
nerar icke längre; man har nu tagit
konsten ianspråk på ett mera sympa-
tiskt sätt, genom de s. k.konstnärliga
affischerna, som införts imarknaden
och äfven med framgång användas af
många firmor. Att annonsera på vers
är också en öfvervunnen ståndpunkt.
Finnurligare var det då af en vidabe-kant, numera afiiden handlande, som
stiliserade sina annonser så dumt, att
de återgåfvos isnart sagdt alla tidniu-
?ars skämtafdelningar. Ser ni, mina
annonser bli lästa, och det är just det
Soln är konsten", brukade gubben säga
°ch såg därvid så innerligt belåten ut.

gå upp iballong för att kasta
ned reklamlappar är en sport som län-
gesedan iörlorat nyhetens behag och
hkaså är annonsering med elektricite-

tens tillhjälp en nästan öfvervunnen
ståndpunkt

Människans uppfinningsförmågaär rik
och ännu vänta många öfverraskningar
på detta område. Men ett är visst, att
den bästa och säkraste vägen går ge-
nom de lästa tidningames spalter. Ty
är texten bra och icke alltför spatiös,
såsom förhållandet är t. ex. i„Pro-
grambladet", så läsas annonserna också
och göra afsedd verkan på samma gång
de förkorta de tråkiga mellanakterna
och pauserna på teatrar och konserter.

Det var värkligen icke mm mening
då jag började artikelnattgörareklam
för annonsering idenna tidning. Men
hvad jag hafverskriM^de^iafverjag skrifvitß

E. V.
"—*>—"

Notiser.
— Farsen Eine tolle Nacht" af

Freund och Mannstädt, musiken af Ei-
nödshofer, uppnådde å Altes Theater i
Leipzig en succés de riregenom de båda
första akternas effektfullhet.

— Å Wilhelmtheater iLtibeck
rönte ett nytt skådespel Die geschie-
dene Frän" af A. W. F. Muller ett
välvilligt mottagande vid första upp-
förandet.

— IWien har Ibsens skådespel
nEn folkfiende" (Der Volksfeind) med
god framgång uppförts å Kaimundtea-
tern-

—
Theater an derWien öppnade

sin nya säsong med en föreställningaf
Eosmers sagospelDie Köpenigskinder",
musiken af Humperdinck.

— Ett rollrekord bland skådespe-
lare har, skriives från London, säker-
ligen mr Charles Magilton slagit, livil-
ken sedan 18 år reserilandsortenmed
ett sällskap och gifver endast ett enda
stycke. Eound the Clock" heter detta
stycke, ihvilket Magilton sedan 1879
spelat samma roll 5,480 gånger.

—
Ett nytt treakts skådespel

Die Schale des Gliicks" af Rndolf
Bätz väckte bifall vid första uppföran-
det iSchwarzenberg.

— En nv treakts farsDer miide
Löwe■' af Bliss och Wittkowsky iram-

kallade en munter stämning blandpub-
liken å Residenztheater i Dresden.

—
nDas Frettchen" betitlas ett

at Eugen Zabel och L'Alleman d för-
tattadt lustspel, som rönte ett gynsamt
mottagande vid första uppförandet å
TivoliteaterniHannover.

— Ett nytt tillfällighetsstycke
nPieter Michaelow" af Gr. J. Honig
gick med lycklig framgång öfver sce-
nen vid den nyligen firade tsar Peter-
festen iSaardam iHolland.

Leoncavallos nyaste opera Boh-
éme" uppfördes för första gångeni
närvaro af maéstron på stadt-teatern
iHamburg den 24 sistlidne September,
och mottogs af publiken synnerligen
varmt. Operan påvisar imusikaliskt
afseende märkbara framsteg jämförd
med den italienska kompositörens tidi-
gare arbeten. Isynnerhet dokumente-
rar sig detta hvad orkestreringen vid-
kommer. Utförandetvar på alla händer
det bästa

■««"►

(Q"
■

O
O

TT
O:
3.

3'

5*2.—
o-

-*.o---0:0

||
■ Q.

CD
3
</>"
3
3
(Q
i

oo

eni hvilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföremål och apparater, är därförei
' Prisvörte. bf isitkortsfotografierFmk 6ussind pr.
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, smällande dörrar eller förargas åt att dörrar ci

fITI nniTl niOlnTP nå^as stängda> kan återvinna sinnesro genom att

II HlNK V! tauPPsätta^örrslutaren»^ cliPse"> som levereras
UilUll111UlUlljl af HelsingffopsRullg-ardinsfabrik.

Telefon.1561,

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27.

VELOCIPEDER
emottages under assurans till förvaring öfver vintern
emot billig afgitt hos

-m ASKEGREN & C:o
Norra Esplanadgatan 21

Fotbehandling
meddelas af Agnes Johann-
sen utex. från Kongl. Hof

■^-^^^ Fältskär Ch. Berggren.
Mikaelsgatan I,

X'A ing. från porten (Entresol).
/ Telefon 83.



W;m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg.52. Telef. 2178. Helsingfors.
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TH. WULFFS
Pappers- & Ritmaterialiehandel

N. Esplanadg. 43
(midtemot Nya Teatern.)

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

Papper & kuvert iaskar, stort urv;
Fotografi-album^^^^^^^^^^^^^^H

till billigaFotografi-ramar m. m. alt
priser,

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

Försäljer Kungl. Hoflev. iStockholm C. Vi. Schumaclicrs väl-
kända Delikatess Spis- och Knäckebröd iparti o. minut.

Obs.! Oöfverträffadtivälsmak och näringsvärde.
H. F.Sturms (i S:t Petersburg) delikata Dill salfgurkorikärl

om 50—100 t. o. m.1,500 st. till firmans egna noteringar
Rökta varor, all slags Ost, Mejerismör,Delikatesser m. m.
Expedierar till landsortenalla slagsmatvaror såsom färskt kött,

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

Telegrafadress:Seelenbrandt

SKYLTAR,
VAPEN,

Dekorerade Glastak,

iiJjåsawlSlål ¥ & m,

JOSEF JONSSOIfs Skyltfabrik,
13. Unionsgatan 13.

Bäst. Billigast.

IKongl. Karolinsk Institutets|
© Bakteriologiska^ Q
Ä På begäran af Tandläkaren Herr A. Qi3C Lenhardtson har jagundersöktett afhonom 3D
y^ sammansatt munvatten, kalladt \i?
Q Albin Lenhardtsons Q^
Q STOMATOL Q
Q och får häröfver afgifva följandeintyg. Ql
fS 1. Lösningen äropalfärgad och till reak- QYr tionen svagt alkalisk. 2t]

2. Den värkar nedförd i tarmkanalen QJ
Q icfce giftigt. Ql2E 3. Den förhindrarunder en tid tåminst 3c|

£f£ timmar syrebildning imjölk. fe/l
/S 4. den värkar upphörande eller högst Äl
3C väsentligt hämmande af förruttnelse- 3fl

5. Den dödar kolerabalcterierpå y2 ÄI
3C minut samt tyfoidfeberns,difterins och 3t|

rosfeberns bakterie på omkring 1 minut, öl
Ä 6 Den dödar utspädd med 2 delar Äl
Jg vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- 2f|
\J nut, rosfeberns och difterins bakteriepåmin- vinÄ dre än 2 minuter samt tyfoidfeberns bakterie Ql2C på 3 minuter.
V? Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet \J\sålunda eger förmågaatt upphäfva syrebildningoch för- f^lV^ ruttnelae imunhålan samt ytterst snabt förstörsjuk- V^l

domsbildande bakterier,som därstädes kunna förekomma, f^m\^ måste jag på det högsta hos allmänheten förorda \^|
dess bruk.*£J/ Att det samma äfvensom yttremedel imånga hän- Wl
seende börägaen vidsträckt användningframgår osökt /^J\^ af dess ofvan anfördastarkt bakteriedödande värkan. \^B

Q Stockholm, den 6 April 1895. Q
fi\ Med. Dr.,Docentibakteriologi vidKarolinska Institutet.

00000000000000000

Herrar Akademici
€»!>«.!

IStudenthusets Restauration
bäst och billigast.

Frukost, Middag och Kvällsvard
för 50 mark per månad.

Nya barngarderoben
2 Michaelsgatan 2

emottager beställningar å
Vinterkappor, Paletåer m. m

Omsorgsfullt arbete. Billiga priser
K. F. Larsson

RESTAUIUi\T!f%P*Kaserngatan w 9
Fullständig restauration! M

01 på seidlar. Varmaportionermm. nJ| m
E. Inanoff.
C. E. LINDGREN's

Borst- cfcj I^oixselfatonj^
Bödbergsgatau 9. BUTIK Alexandersgratan46.

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelönta tillvärkningar ipartioch mi-

nut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

C E. LINDGREN.

äter man

J. C. IVLEXMONTAN
Innehaivarc:B.Nyberg.

Biner & Spirituösa. n<& m olc6

för munnens, näsans 0. hudens vård

Oskar Erikson & C:o
Optisk & Kirurgisk affär

Södra Esplanadgatan 14
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Brefpapper
rikhaltigaste lager ai ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och Telefon 169,

olinierade,

Kirmatryd utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat 15.

«<BSI

Onsdagen den 27 Oktober 1897

program:
Jagdabenteuer, Marsch
Abschied von der Heimat, tonstuck Zistler

Ouverture zu Die schöneGalathe". Suppé,
4. ..Abendsterne", Walzer

5. Duett avs Traviata" Verdi.

6. Fantasie avs »Die Hugenotten"

Meissner.7. »Svenska toner", Potpourri
8. Coletta, Walzer Suppé,
9. Säterjäntens Söndag Ole Bull

10. Veiiiebt, verlobt, verheirathet",
Musikal. Scherz Schwarz.

11. Liebstraum", Valse intermezzo. . Czibulka,

nTingelingeling"Marsch Teich.

A. DAHLINing. LnåT. Eartwal DROGHANDEL,Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

Mineralvattenfabrik Skilnaden 15—17.
Glogatan 4.Helsingfors, Alesmdorsg. 26.

Fönstervadd.
Fönsterkitt.

LoliSt-s parfymer.
Heleolin (Råftgift)

Viol tvål m. m.

Tillverkningen står
under kontroll af filo
sofie doktor /^. Modeen.

52 Alexandersgatan52

Helsingfors

■ ■

HOTEL KAMP.

Schrammel, fik f-Pi
#3

Meyerbeer.

ener Damorkestern J. C. Schwarz.

C. GOHLF,
cvA^wSi^ Lamp-, Galanteri- & Kortvaruaffär

en gposs; en detalj.
OBS.! Satson Noveautés inkomna.

tßorås-, <£afi~, ocR \\ Qgg
Kupor, Brännare,^^^^HrikH|^^|

Lanner

allaslags laaaa.i>tilXto©la.cir
SHEsT Störstasortiment. ""SSfcl}

Brons och Kristall Ljuskronor,Kronor för gas & elektriskt
ljus, Lampetter, Taggarmar, Lampslöjor,Skärmar: siden,
crépe, satin.

Största urval Amplar
esctra fina ocn lollllsa,

(ifrån Fmk 6. 8'" rundbrännare.)

lampglas, veke.
OBS.! (Återförsäljare erhålla

störstamöjliffarabatt).
Extra billiga Bordslampor, Wunderlampor, Alaba-

sterlampor Nytt! Superbalampan" (största ljuskraft),
Lyktor, Lanternor, Prismer, Ljusmanschetter.)

Italienska Terracotta Vaser, Fat & Figurer,Franska
och Böhmiska Bisqvit & Porslins Figurer.

Wien-Berlin", Marsch,

nLoin du bal", Intermezzo Gillet.
3. Ouverture zu »Leichte Cavallerie" Suppé
4. Avs der Stadt der Lieder",Walzer Fahrbach.
5, Sclilachthymne ans nßienzi" Wagner

Strauss6. Potpourri avs Zigeunerbaron"

7. Fragmente avs Exoelsior" Marenco,

8. Seufzer-Walzer Ivanovici,

9. Ke iselust",Potpourri Eichter,

10, »Hamburgerin", Polka Mazurka. . Granado,

11. BAfter the bal" Harrio
12. Schumi Maritza" Marohe bulgare. Sandow

filföVtfW"

OBS.!
tak,Partilampor,

& bords,

Torsdagen den 28 Oktober 1897

Jacob Reincke N:o 15
a 15 p:ni.

Elvira a 15 p:ni.
Reine deHoIlande å 15p:i

hos

JaeoD ryeincke
'«M1

program.

3FLÖIS_

vägg

Schrammel,

H:fors 1897, HuvudstadsbladetsNya Tryckeri.


