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9#OEllMASflA" LIFPORSÄKRINGS AKTIEBOLAGISTETTIN.- Generalagentur förFinland, Hagasundsgatan 2.

Programbladet
A. W. EKLUND & C:o

Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billigapriser.

N:o 10

DANIEL NYBLIN, FOTOGR AF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN.

Onsdagen den 22 September 1897
kl. 7.30 e. in

Abonnement N:o 2.
För första (9:de) gången

Papagen®.
Lustspeli4 akter af Rudolf Kiieisel. Fri

öfversättning af Oscar "Wijkaiider

Regie: Mauritz Swedberg.

Personerna

Bolhvitz. kapitalist Hi-;Riégo
Fru Bränder

(Fru Stavenow.
Carolina, hans hustru

; hans döttrar
Meta J
Arthur Skytte, byggmästare

\Frk. Bonnevie

Hr Öberg.Hft med Wanda >
Hr StavenowMoritz Pendel, kemist

Doktor Pfeiffer Hr Franck
(Frk,Berthai .tjänsteflickor

Mina J
Pineeke. hårfrisör .

(Frk. Gerasiniowitsch
Hr Castegren
Hr LindhAugust Wurzel, soldat
Hr Prechtl:sta polisbetjänten

2:dra polisbetjänten Hr Svensson.
Hr KahlsscmEn portvakt

Scenen är iBerlin

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

Teatrar och Konserter.
Tidning för Helsingfors

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 22 September

3
P

Fru Ida Bränder.

O-M» ££ f Fotograf SUNDSTRÖMS annons
M9CT>»« a andra ocli tredje sidorna.
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Ferd. Stamer.

g Kaisaniemen
§ Ravintola.
o Ge. A. Wiekstrom.DC

1897.

SUOWI. TEATTERI.

Keskiviikkona Syyskuun 22 p:nä 1897.
näytellään

Natalia Petrowna.
(Mtcau"b B"b

Viisinäytöksieennäytelmä. Kirjoittanut Ivan
Turgenjew. Suomentanut Olga Salo,

Henki1öt;

Arkadi Sergeitsch Islajew Aleksis Rautio,

NataliaPetrowna, hanenvaimonsa Katri Eautio.

Kolja, heidän poikansa Olga Leino.
Olga PoppiusVera Aleksandrowna, orpo

Anna Semjonowna, Arkadin äiti.Mimmy Leino.

LisavetaBogdanowna, seuranainen MimmiLähteenoja,
Taavi Pesoneni il I il I ii iM

Michail AleksandrowitschEakitii^i^eOiilbe^
Aleksei NikolaijewitschBeljäjew.Knut Weckman,

Afanasi IvanowitschBoltschintsowHemino Kallio
IgnatiIljitsch Schpigelsky,lääkäri Benjamin Leino.

Otto NärhiMatjvei, palvelija
Sirkka Hertzberg.Katja, palvelustyttö

Tapaus: Islajewin tilalla

Ovct avataan k:lo 7. Näytäntö a'kaa k:lo V2B Ja
loppuu k:lo II
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Sk åne".Brand- & LilTörsäkringsaktiebolag: Km"0'
c
MSa»: O 3

Middagskonsert HÖt eI Kamp Aftonkonsert
från kl 3 e m Wiener wamorkestern &. V. Gchasarz. från kl. Be. m.

K ioI II FörstaAteliern 1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) mm i jh
■ if^hlöPröAndra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). I 0 0 0 3■ ■■■ WlUlMllUl %J Helsingfors, Alexandersgratan17. U

Ml

J. H. WICKELS

ARRAKS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplömed'honneur) vid utställ-
ningen iBordeaux 1895.

Tschernichin,

Jakob Ljungqvists Fotografiska Atelier
Utför omsorgsfullt och tillbillig

inom som utom atelieren.

Lager af fina äkta 4fJSISP>
Gogn^c, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis k vis Föreningsbanken).

Hvarje måBad inkomma nyheter,
Specialité: CRAVATTER.

Nic. Antipins,

Elektriska affär,
XT3rla.n.asg-- 3^. T. 897. H:fois,

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

a priser allt fotografiskt arbete såväl
Telefon 2433.

Axa Lindholm
Tapisseriaffär.

Alexandersgatan 7. T. 638.
OBS.! Enda specialaffär

Akta
Viner och spirituösa

direkt inporterade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

TJnionsgatan 17

Juho Wirtanens
IKOIFFAR.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalagerafinhemskaskodon.Prima
gummigaloscher, äkta Collanoljam.m.

Alton Lamppumakasiini
Victor R i] dmanOinistaja

Suurin erityis Mike
Lamppuja.Lasia,Porsliinia. Nik-

keli-tavaroita & Kuvapatsaita, La-
stenvaunuja, Petroleumia & Benzi-
niä.

Halvalla tukuttain ja vähittäin,
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Alexandersg1. 19 (ing1,fr. Hagasundsg. 2.)

Må

Kaisaniemi
Värdshus.

MA.GA.SIN niJ NORJD.
TahfsG.Albion Lampmagasinet

Ylle- & TricotvaruaffärInncli. Victor Rydrnan.
Största specialaffär för

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

underkläder.Lampor, Glas, Porsliner,Nickel-
varor, Byster, Barnvagnar, Petro-
leum & Benzin.

Ensamförsäljn.afJouvin&C:o';s
i Grenoble världsberömda
handskar.Billigt iparti & minut

"fl A ITT Fotografisk Atelier.
JLM'jBIÄLJLå porträtter ivisitkortsformat å 6 mk. pr dussC, P. DYBI

AXEL PALMROOS

N. Esplanadg. 31,
(Catanis hus.)

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

Firma H. Ellmin.
9 Alexandersgatan 9

JAt;AItK Öl»*!
-«e# Gevär & Jakttillbehör,i

Patroner laddade med
Normal & Amberite

röksvagt krut
Fritz Scröder's sportaffär.

Norra Esplaiiadgatan 37.

BODEGA ANDALUZA
Helsingfors. 28 llnionsgatan 2!S.

Iklass servering af uteslutande äkta Viner tilld
lägsta möjliga pris (från 30 pni per glas) ServerinJ
af läskdrycker, kaffe m. m^^^^^^^^^^^^^^^^l

Högaktningsfullt:
Joliii Lixndin.
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11151
Brandt & BiomberffISpecialitet

Velocipeder & skidor
Cleveland.

Rover.
Westfield.

Temple.
Opel.

llté*?' Prisen åen del mo- "HÄS
deller nedsatta.lBrandf & Blomberg

Helsingfors, Mikaelsgatan 15) É

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, skiliuden 4.
BODEGA ESPANOIA

Helsingfors.
Försäljningipartioch minut af endastäktautländska

viner &
SPIRITUÖSAAnnonsera

Den enda värkligt praktiska S KRIFMASKIN
T. Wlnter, Skilnadsg. 19.

11. Kkiioin. Alexanrtersgatan17.
John Paiischcff, Brunnsgatan 12.//A MM31 O NJD.

som skrifver såväl rysk som vanlig skrift
A. Hallman, Alexandersgatan 48

Finska Färg & Fernissbolaget
Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

Enda kommissionär iFinland för fransk

fl c;»^ #

§ Endast god kvalitet! M
gg> Columbia!

1 « <^fl^s/ @

literatur

Specialitet: Medicinsk literatur

Hagelstams konsthandel.
(Privatbankens hus, itr. upp.) n Arthur Bergström. IPermanent utställning af taflor och andra konst- m Helsingfors

föremål "os hus BObs.! Ingen entré. Obs.!

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Fable
Entr'-acte

(Införandet fördröjt.)
Svenska teatern, har under sejourens

första veckor, installationsperioden, bju-
dit på fyra stycken pjeser, hvilka re-
dan tillförene gått öfver denna scen.
Detta icke otnnämmlt som ett klander.
Tvärtom. Man brukar ju gerna åter-
knyta gamla angenäma bekantskaper
och det är en värklig olycka om en
del af teaterpubliken är så beskaffad
att den önskar nytt program förhvarje
gång den med sina 1, 2, 3, 4 mark
löser sig en biljett.

Därför har också vår svenska scenett
Sisypbus arbete, hvars like knapt fin-
nes på något annat konstområde.

Musikstycken hörpublikendock gerna
förnyade gånger, ja, det händer t. o. m.
att mängden fröjdar sig mest åt de
melodier, hvilka den småningom själf
kan gnola med, men så snart det kom-
mer an på talpjeser, då — jo, för all
del, då rynkar man på näsan om blott
en tidning t. ex. omnämner att pjesen
förr en gång gått öfver tiljan; oafsedt
om man själf har sett den eller kom-
mer ihåg den — eller helt sonika fröj-
dat iig åt den — som kusken åt
smälleu

Nu, ihöst har detta missförhållande
äfven yppat sig. Eller, hvilken kunde
orsaken eljes ha varit till att dir.Arppe
genast efter spelårets första represen-
tationnödgadesgifva den roliga ,,Präst-
gårdsidyll'en"somgodtköpsföreställning?

Den spiken drog emellertid fullt hus
och då skrattades det öfver glatta la-
get, åt hr Castegrens oemotståndligt
roliga pastor och hr Riepjos naivaklok-
karfar. För resten kommer pjesens
roliga situationer på alla händer till
sin fulla rätt och styckets svaga sidor
öfverskyldes af det fars-artade spelets
ilande ström.
IPrästgårdsidyll liksom iFör tidigt

var publikendessutom itillfälleatt, som
utmärkt förstärkning uti tearerns per-
sonal, hälsa det unga konstnärsparet
hr och fru Stavenow.

Froufrou är för den sensiblare de-
len af publiken en pjes riktigt idess
smak. Också var där isalongen stor
näsduksmanöver vid de sista akternas
känslofulla slutscener.

För öfrigfc har pjesen värkligen en
ganska allvarlig tendentiös anstrykning
och en viss paralell finnes emellan den
franska Froufrou och den italienska
Galeotto.

Dessa bägge pjeser börjai solske-
net af ogrumlad lycka, som tolkas ien
salongsmägsigtmodärn ton, men de sluta
hvardera med sönderslitande tragik; i
bägge pjeserna är det egentligen yttre
omständigheter, främmande inflytande
och sorglös godtrogenhet, som drifver
hjältinnan ifrån det att vara en ärbar
och lycklig kvinna till det att blifva
en förlorad existens, och konflikten rör
sig mellan igrunden hederligaoch ota-
deliga människor.
IFroufrou liksomiGaleotto är hand-

lingens driffjeder också egentligenlagd
i en utomstående persons, en kvinnas,
hand. IGaleotto är det den misstänk-
samma Mercedes som för handlingen
framåt, iFroufrou har författarene gif-
vit den nöjeslystna, hjärtlösa barones-
san de Cambri samma uppgift, och
bägge dessa drifhjul behöfva ej värk-
sammare medel än halfkväfda utrop,
antydningar och obevisade påståenden
för att rycka på de händelsernas trå-
dar,hvilka leda hufvudpersonernas öden
till skam och död.
IGaleotto är det förtalet,iFroufrou

obetänksamheten— förtaletsgodabunds-
förvandt och upphof —

som vallar
katastrofen..

cThote & å la carte.
Froufrou uppfördes här för fjorton

år se'n, men den är nog inte gammal
för det,och för dem, som möjligenmin-
nas den ifrån fru Brunos tid, är det
anledning att nu gå och njuta af fröken
Holmlunds naturaarma, fint detaljerade
återgifvande af titelrollen.

Likaså är det ett värkligt nöje att i
Louise's roll formera bekantskap med
den ståtliga frökenBock, som här förför-
sta gången presenterar big för eu pu-
blik hvars gunst hon otvifvelaktigtskall
vinna

Man kan inte gärna begära att få
se ett par grannare företeelser än desäa
båda unga skönheter, hvilka med sin
olika fägring utgöraypperliga penden-
ter till hvarandra.

Allmänt uttalas äfven ett lifiigt er-
kännande öfvtr det tydliga, distinkta
sätthvarpå fröknarneHolmlund ochBock
talade sina roller. Ej eus i de mest
upprörda scener gick något ordaf dia-
logen förlorade

Då damerna ipjesen dessutom fram-
tedde en hel pariserjournal af eleganta
toiletter, fans där mycket, för mycket
kanske, att iFroufrou se och beundra.

Herr Hansson gaf vederbörligrelief
åt den lätt antände grefve de Valréad.
Herr Oberg, jämväl en ny engagerad

m
A tal

""3

i9£ É

I9m

69

9'

CD

o
■B*■

PC
O=u>
X
CD

|
O
O
CP

k "
o
CD

5 ** 5

188,|

is S

52 v?

05
9

era"-^

program-cfåladet"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om do ta-

gas för längre tid.

/7Ao / HvarJe annonsör får sig /)L /l/t/0.. tidningen hemsand «/C/0..

—
-5- GrX*£Vt±S

Annonser och prenumeration emottagas å tid- CARL BERGROTH
ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1tr. upp. Fabiansgatan N:o 29,

Telefon No 750

SPIRITUÖSA och VINERFörsumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu såväl pil flaskor som litervis från fat

återstå
i:sta Klass

Lösnummer i Laurents urbutik * UADIMUTTNIM *
och genom kolportörer Wladimirsgatan 32. Telefon 197

J. W. Engberg
j^*************'*^*¥****»*******^g Helsingfors Rullgardinsfabriks

tillvärkningar rekommenderas

Säljas af nedanstående firmor

som finnes är

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.

Baiuigarderoben
Högbergsgatan 45. Telefon 1968.

Till vänster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

OBS! Ijolialomtoytet.

Sandudd Tapetmagasin, X. Espianadg.
H:fors Nya Tapetaffär, Unionsgaia

Josef Wihorjf, Ö. Henriksgatan

Sfiaffir!

«
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*

Eric Sundströms Fabiansgatan 27, hörnetaf Norra Esplanadgatan, i samma hus som Nordiska Bosättnings» 85

Fotografiatelier. tillfälle att iännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kunder ideras fordringar på ett första W» B
''



AXEL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
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Velociped-Depét.

Ständigt ett \älsorteradt lager af prima
engelska, amerikanska & tyska

m- Velocipeder, t*
.pennia--velocipeder,inländsktfabrikatre-

kommenderas.
North European Cycle Export Co.

N. Esplanadgatan 41

J. E. NE UN ANN.
0

Ang-Korffabrik.
Humleberg 5. Tölö

Försäljniiig s1o k a1e r

Trekanten 3 (Spennerts hus), tel. 9i;i. SödraEspla
nado-atan 2. tel. 928. Saluhallen 70—72 tel. 2125.

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland för
Järnsängar Madrasser.

9

' Si i— -^
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Hetydligt billigare än de utländska
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50
L REHNBERGEMI

0B S.! Fullständiggaranti

G.W. BELAHDER Swi(t"
myypi alkuperäisiä

Quadrant"Wiinejä
&

Wäkijuomia Diirkopp"
tilauksiamaalleensin tilausuu
della, hinnat aina halvimmat Wolff'Willenkatu N:o 4

Telefooni 1803

Velocipeddelar
och

tillbehör.

utföras snabt och billigt

Q. F. Stockmanns Velociped Depot.

Hulda Lindfors

Eu
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Helsingfors Berggata]i 10,
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Franska Lifförsäkringsbolagetm
#LUR B Al NE,

w Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. w
Garantifonden: 98 miljoner Frcs. |j|

{(@ ' Bolaget meddelar fördelaktigaförsak-
fcp, ringar af alla slag. Genom samarbete med ÄS^W sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- W\V3$ baiiie et la Seine beviljas de försäkrade vid f§§
fife sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, 4-Ä
j£! hvilka fullkomligt säkerställa såväl flen för-
"{0 säkrade och hans familj, som ock de per- fjs
(fä söner, med hvilka lian står i affärsförbin-;!*? delse för den oundvikliga förlust, som en Sj"Qg) sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- §y
(ffpi ler enolyckshändelsemedföra. Bolagetefter- S^t"jgf skänker nämligen, såsom allmänt bokant, S-;
'%jg premierna för hela sjukdomstiden och utbe-
Cfåi taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot-

lig och resten vid dödsfall'. ]2K<^ Bolaget L'Urbaines försäkringar äro %§jj,
(fjfik därför särskildt att rekommendera för lier- *§^
?S rar affärsmän, då det gäller att säkerställa W
(j&p större affärsföretag genom lifförsäkrin^, f§}
f/5^ emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- éÄJa samma störingar svårare sjukdomsfall all- än
"-(ÖP tid med'öraoch hvilka ofta nog bringabor-
(jijfe ges- och förlagsman stora förluster. ÄSf

För dessaväsentliga fördelarerfordras(^ icke några extra premtér utan endast att
(fj^i den försäkradeafstår från den årliga vinst- ééj
W andelen.
(§2? Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg I s§b

% I&arl von c/inomng.
SSS#©^#o##S®##®iMl
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förmåga, var törhända ej fullt den de
Sartory, som författaren drömtsig,men
där låg något trovärdigt och sympatiskt
ötverhr ö:a apel, hvilketutan tvifveli
en annan uppgift skall komma till sin
fulla rätt.C3

:Cd

'"&

Herr Brigand, Froufroug far, — be-
höflig ipjesen endast såsom ett slags
fingervisning uppä de ärftliga förut-
sättniiigarne tillstackars Froufrous lätta
lynne —

gaf måhända litet för kraft-
fullt och ungdomligt af herr Malms-
tröm, hvilken ej borde ha dylika rol-
ler på sin tepertoir.

Baron de Cambri likasom barones-
sau voro ett par karakteristiska bak-
grundsfigurer, och lillpysenGeorges ta-lade klingande klart och bra.

En spelsejour, som begynt med
ömsom skrattretande, ömsom gråtlok-
kande program, borde kunna påräknaallmänt bifall och fylla alla billiga for-
dringar samt således" kunna locka en
talrik publik till vårt ståtliga Thalia
tempel.

"
l^^^^_

Tourbillon

n=q

Affären,
arbete. Pris för visitkortsfotografier Fmk. 6 pr. dussin

Siamßrini tfäestaurant n_ _
smällande dörrar éIT

nu nfiTn ntnlnrp hllas stii s ia kan å_ull!ilJllldMVi mTSsa

JOSEF WIBERG Största urval

GlasvarorTapetserare & Dekoratör.
9 Östra Henriksgatan 9 Till billiga priser

<3Zya glasmagasinetMöbeltyger, Gardiner, Mattor
Stoppningsmaterialer.

Fjäder, Dun m. m. 3
OBS:

Mikaelsgatan 3
vid Sidorowska affären

Beställnin gar i allt hvad till yrket hör emotta
gas och utföras med omsorg samt till billiga priser OLSSON & ALEXSIZ

Vicehäradshöfding Kaarlo Conradis Advokat-Byrå K^Sff 2S

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

pr par 3rhfSmå Senegalfoglar .
d:o Astrilde „ . .
Bandfink.... ■ .
Blodnäbbsväfvare. .
Eldsfågel
Tigerfink
Svarthufvade nunnan
Trefärgade nunnan.
Oordon blev ....
Paradis enka....
Edelsångare ....
Mosambiksiskan . .
Indigosiskan....
Nonpareilles ....
Madagaskar väfvare
Safranfink
Risfågel
Kardinal, röd . . .

hane „
pr par „
hane

pr par
hane

d:o ,grå „ »
Hyttesångara „ „
Kinesiska näktergalen „ „
Eosa Kakadue .... „ „
RödhufvadeInseparablespr par „
Undulat-sällskapspapegojor„ „
G-råhufvadesparfpapegojor „ ,
Harzer-sångare pr st. %? 30:— ®¥
FRANS SJÖBLOM

Högbergsgatan26
Telefon 1305.

Jr

Notiser.
— Stockholms folkteater. Lust-

spelet Gubben imånen", som hittilg
inför talrik publik framkallat formligt
jubel, gifves fortfarande hvarje afton.

— Sudermanns nyaste drama„Johannes" är nu redan tryckt som
manuskript för scenen. Stycket skall i
början af oktober bli en af de första
nyheternapå Deutsches TheateriBerlin.

—
Ett minnesmärke öfver Cho-

pin är man betänkt på att resa iPa-
ris och vänner af mästarens konst
hafva sammanslutit sig för att åväga-
bringa de nödigamedlen. Den af bild-
huggaren Dubois utförda skissen visar
en tre meter hög sockel af Euviller-
marmor, som uppbär den efter Eugéne
Delacroix' bekantaporträttutfördabrons-
bysten och vid hvars fot står en alle-
gorisk gestalt. Monumentet skall vara
fullbordadt år 1899.

— Holger Drachmann har under
sin somnaarvistelse iNorge fullbordat
ett romantiskt riddarskådespel från tret-
tioåriga kriget, livars handling spelar
dels iDanmark, dels iTyskland. Det
skall uppföras å Dagmarteatern iKö-
penhamn, där stor möda skall nedläg-
gas pä iscensättningen

— Berlins teatrar. Med Schillers„Wilhelm Tell" öppnades den nya sä-
songen a k. skädesjxlshuset. — Otto
Vischer, den nye regissören vid Schil-
lerteatern, uppför vid den nya spelter-
minens öppnande Grillparzers lustspel
Weh' dem, der liigt". — Luisenthea-
ter har af censuren förbjudits att upp-
föra den nya folkpjesen „Geächwister
Fiebig" af Wagner och Hasskerl.

— Å hofteatern iMiinchen för-
satte en förträfflig föreställningaf Wag-
ners nTristan und Isoide" med H. Vogl
som Tristan och fiu Ende-Andriessen
som Isoide publiken i en entusiastisk
stämning
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,rföre i Eric Sundström.
Fabiansgatan 27

r förargas åt att dörrar ej
rvmna sumearo genom at

renEclipse", som levereras
Rullgardinsfabrik.

Tele:

Froms SVENSKA VELOCIPEDER
voro de enda som erhöllo

GULDMEDALJ
% Stockholmsutställning-en

Askergren
N:o 21 N. Esplana<%.

C:o
Generalag

Ansiktsmassage
med ånga och massage rengöreshuden från finnar
pormaskar, kylskador etc.

s vårdManicure, (Handens och naglar
och försköning.)

Agnes Johannsen.
2~>. (irönqvistskalinset, 1tr. upp. Telef. 83N. Espl

(Q*
i

O
o

TT
O:
13

3
3

CQ
0)
1

Oo



W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52 Telef. 1278. Helsingfors,
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(Enda iFinland idenna bransch.) |

Artistfärger, alla slag,
Målarduk & Carton
Glödritningsapparater

■Cirkelbestick, Ritbräden, -pap-|
per,-böcker& -bläck, Linea-■■■^^■^^^^^Hler HäftPn Ppnnnr m m

la & "v'tkopiepapper I

Matematiska instrument. | hållbarhet, detta oaktadt priset lågt. rwnl+i i .m'
HERMAN LINDELL, SpccielaffäP «r Artist &R^ateHaß
Penslar, Panåer, Paletter,

Oljor, Fernissor m. m. m. m

n S
<j iD

fcb

J. C. M^XMONTAN jom © l,uInnehafvare:E.Nyberg,
Oskar Erikson k C:o

Optisk & Kirurgisk affärdiner & Spirituösa. för munnens, näsans o. hudens vård Södra Esp

A. DAHLINBrefpapper Ang. Ludv. Hartwa' DROGHANDEL,
Mineralvattenfabrik

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori. Skilnaden 15— 17.

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

Helsingfors, Aleiandorsg. 26, Glogatan 4.
Telefon 169.olinierade, Fönstervadd.

Fönsterkitt
hos

52 Alexandersgatan52
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor /^. Modeen.

Kirmatryck utföros Ulligt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL

Alexandersgat15.

Lohses parfymer.
Heleolin (Råttgift.)

Viol tvål m. in.Helsingfors.

HOTEL KAMP.
Onsdagen den 22 September 1897 Torsdagen den 23 September 1897

program:
Prater-MarschLe petit corporal,Marsch Desormes
å.u Village, GavotteChinesische Gavotte Strobl.
Ouverture zu Das Glöcklein desOuverture zu Si j'etais roi" Adam

Metra.La vague, Walzer
Herzenskönigin, WalzerTraumbilder-fantasie Lumbye,
Fantasie avs »HugenottenIch kenn' em Herz, lied Radominsky J. C. Schwarz. In der Laube von Jasmin, Lied . .Samson

WaldteufelEspana-Walzer Kroll's Ballklänge, Walzer
8. Saisonbilder,Potpourri Fisoher

Desormes.
Wiener Spaziergänge, Potpourri
Die Hamburgerin, Mazurka9. Mandolinen-Polka

Verdi10. Duett avs Traviata" Englischer Zapfenstreich
11. Bekannte Worte, Walzer Strauss. Menschen sind wir alle. Wienerlied Lorens
12. RichardrGalopp Ert! Vie la mondaine, Galopp

HERMA.N LIJVnELL.
e«£ Specialaffär förArtist- «fe Ritmaierial. $mFilial: Hagnäs Hallar, Broholmen.

Specialaffär.

Ttt. WULFFS
Pappers- & Ritmaterialiehandel

N. Esplanadg. 43(midtemot Nya Teatern.)
Välsorteradt lager af post-, skrif- & rit-

papper, cirkelbestick,vinkellinealer& vinklaJ
Papper & kuvert iaskar, storturvaJß
Fotografi-album.
Fotog-rafi-ramer m. m. altHtill billiga

priser

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

Försäljer Kung]. Hollev. i Stockholm C. W. Sclraniachers väl-kända Delikatess Spis- och Knäckebröd iparti o. minut.
Obs.! OöfVerträfladt i välsmak ooli näringsvärde.
H. F. Sturms (i 8:tPetersburg) delikata Dill saltgurkorikärl

om 50-100 t. o. m. 1,600 st. till firmans egna noteringar
Kokta varor, all slags Ost, Mejerismör, Delikatesser m. m.Expedierar till landsorten alla slagsmatvaror siisoni fiirskt kött,

färsk (isk, grönsaker. Försäljningslokaler: SaluhallarneN:o 18-20& 109—111. Telefon 1287—2114.
Telegrafadress:Seelenbrandt

SKYLTAR,
VAPEN,

Dekorerade Glastak,
OlåSßOlSTilfll,

JOSEF JONSSON's Skyltfabrik,
13. Unionsgatan 13.

Bäst. Billigast

iKongl. Karolinska Institutelsi
Q Bakteriologiska Laboratorium, g
fS -P& begäran af Tandläkaren Herr A. Q\£ Lenhardtson har jag undersöktett afhonom jr
CT) sammansatt munvatten, kalladt w
G Albin Lenhardtsons Q
Q STOMATOL G
Q °ch får häröfver afgifva följandeintyg: Q
/% 1. Lösningen äropalfärgad och tillreak- Ä
Yr tinnen svagt alkalisk. 3^Q 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen M

fcfte giftigt. fi%Vf 3. Den förhindrarunder en tid afminst \f
24 timmar syrebildningimjölk. Q

fik i. den värkar upphörandeeller högst fikVf väsentligt hämmande af förruttnelse- jfQ prosesser. ö
Ä 5. Den dödar kolerabakterierpä Va Q3C minut samt tyfoidfeberns,difterins och jr

rosfeberns bakterie på omkring Iminut,
6 Den dödar utspädd, med 2 delar

3C vatten kolerabakterierpå mindre änlml- jr
nut, rosfeberns och difterinsbakteriepåmin-

fii dre än 2 minuter samt tyfoidfebernsbakterie Ä
3? på 3 minuter. At
V/ Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet \j/

sålunda eger förmågaatt upphftfva syrebildning och för- 2^ruttnelse imunhålan samt ytterst snabt förstÖr sjuk-
doin^bil>.lai!-if b.ibteri^r. -"in >I;u>i.l'l-skunna furek">tiini:i.

jag pä det högsta hos allmänheten förorda

Att det samma äfvensom yttremedel imånga hän-
seende böräga en vidsträckt användning framgårosökt
af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande värkan.

Stockholm, den 6 April 1895. Q
fi\ Med.Dr.,Docent ibakteriologivid KarolinskaInstitutet.

Obligationer
säljas pr kontant och på förmånliga afbetalnin~
vilkor: oB'

Finska 10 Thalers obligationer.1889 och "
sv. teater obligationer, prislistor, prospekt och dr*ningslistor tillhandahålles. &S-

Henning Lignéll.
Ocutral-Passagea,H:fors,

Ständigt lager af färdiga
BAK]tfI£r,AJ>EK,

Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
Mikaelsgatan 2.

K Larson

RESTAURANTS
Kaserngatan 25

Fullständig restauration!
VarmaStående smörgåsbord, ölpå seidlar

portioner m. m.
B. Inanoff.

C. E. Lindgren's
Borst- cfc? I*e33.s©lfaTDriis.

Ködbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus

Rekommenderar sina prisbelöntatillvärkningaripartioch mi-
nut till billigastepriser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order
från landsorten expedieras promt

C E. IINDGREM.

Wiener Damorkestern

Försäljer:

Eremiten"

anadgatan 14

JEX.ÖI3L.
Jacob Reincke N:o 15

a 15 p:ni
Elvira a 15 p.ni.
Reine de HoIlande a 15p:i

JacoD r\eincke

progran\:
Riohter
Gillet

Maillardt.
Schnbert.
Meverbeer

Lumbye

Komzak
Granado.

Alberti

Ziehrer

Specialaffär.
(Enda iFinland idenna bransch.)

Textböcker

H:fors 1897, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri


