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m0{*EBMA]¥l A4Ä LIFFORSÄKRINGS AKTIEBOLAGISTETTIN. Ferd.
GeneralagenturförFinland, Hagasundsgatan2.

Stamer.

tfl cS raåefocjram~
Tidning för Helsingfors

A. W. EKLUND & C:o Kaisaniemi^H
Värdshus

1 Kaisaniemen s
Skilnadsgatan 19. Telefon 310 Teatrar och Konserter.Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa =5
§ Ravintola.

ij> G. A. WickströHi,Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredagbilligapriser.

N:o 12 Söndagen den 26 September

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg-. 31.
SVENSKA TEATERN. SUOWI. TEATTERI.
Söndagen den 26 September 1897

Sunnuntaina Syyskuun 26 p:nä 1897.
kl. 7.30 e. m

För tredje (ll:te) gången

Nata Petrowna.laP Cl Tk Cl if^ ftTli #TIo*P Ä S wMU«
(MtCHLVb BT> flepeßH-fc)

Lustspel i 4 akter af Rudolf KneiseL Fri Viisinäytöksieennäytelmä. Kirjoittanut Ivan
öfversättning af Oscar Wijkander. Turgenjew. Suomentanut Olga Salo

E
ccEegie: Mauritz Swedberg Henkilot;

Arkadi Sergeitsch Islajew Aleksis Eautio,
Personerna

Natalia Petrowna,hanenvaimonsa Katri Rautio.
Hr Riégo Olga Leino.Kolja, heidän poikansa
Fru BränderCarolina, hans hustru Vera Aleksandrowna, orpo Olga Poppius

C/Å^y^'l^ KSl^S"^?^!TFru Stavenow
Anna Semjonowna, Arkadin äiti. Mimmy Leino,Wanda]

/ hans döttrar
Meta J
Arthur Skytte, byggmästare.

|_Frk. Bonnevie. LisavetaBogdanowna,seuranainen MimmiLähteenoja,
Taavi Pesonengift"med Wanda Hr Öberg I il |n 1 1 iM

Micliail AleksandrowitscliBdutii^Axe^AhlbereHr StavenowMoritz Pendel, kemist Fru Olga Poppius. Aleksei Nikolaijewitsoh Beljäjew.Knut Weckman,
Doktor Pfeiffer Hr Fränek.

Afanasi IvanowitschBoltschintsowHemmo KallioTFrk. Tscherniohin,Berthal> tjänsteflickorMina J IgnatiIljitsch Schpigelsky,lääkäri Benjamin Leino\Frk. Gerasimowitsch
Matjvei, palvelija Otto Närhi

Pineeke. hårfrisör Hr Gastogren,
Sirkka Hertzberg,

Hr LindhAugust Wurzel, soldat
Hr Precht Tapaus: Islajewin tilallal:sta polisbetjänten

2:dra polisbetjänten Hr Svensson
En portvakt Hr Kahlsson,

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö a!kaa k:lo Va 8 ja
Sce.nen är iBerlin OH&S f Fotograf SUNDSTRÖMS annons

"*■ra»«« å andra och tredje sidorna.kl 7,30 och slutas omkr. kl. 10 e. m

Skåne", Brand- & Lifforsäkringsaktiebolag: Kontt"^^a^:° 3

Alla aftnar
AftonkonsertMidd

AagskTnsert "**",■ ""P
från kl 3 e m Wien&r WamorEestern <3. V. öchvarz.
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K_ iol II Första Ateliem1 tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) V g f»
E Sff)lllDfirfl Andra Atellern4 tr- upp< (Billiga Priser' 6mk pr duss). f" 0 ofl Si■ ■■■ wllllllllWlij Helsingfors, Alexandersgatan17. U

J. H. WICKELS
WBiaaaim.

ARRAKS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj, vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid utställ-
ningeniBordeaux .1895.

AXEL PALMROOSJakob Ljungqvists Fotografiska Atelier
Alexandersg1. 19 (ing1, fr. Hagasundsg?.2.)

Utfor omsorgsfullt och till billig:a priser allt fotografiskt arbete såväl
Telefon2453.

Cggnac, Likörer& Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.inom som utom atelieren

LORENS MALMSTRÖMSAxa Lindholm
Tapisseriaffär.

Alexanöersgatan 7. T. 638.
OBS.! Enda specialaffär Specialité: CRAVATTER.

MA.GA.SIN I>TJ NORD.
Äkta

Viner och spirituösa
direkt inporterade från utlandet hos

Nic. Aiitipins.

Elektriska affär,
iT3rla.rl.cl.sgr- 3-4- T.597. H:fors,

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

från kl. 8 e. m

Lager af fina äkta 111518!*.,

Herrekiperingsaffär
Unionsgatan 28,

(vis å vis Föreningsbanken).
Hvarje månad inkomma nyheter,

m

©

cc

G. TahfsLampmagasinet
Ylle- & TricotvaruaffärInneli. Hjelt «& Lindgren.

Unionsgatan 17.Största specialaffär för
N. Esplanadg. 37. Telef. 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepotaf D:r Lahmanns

underkläder. Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Lampor, Glas, Porsliner,Nickel-
varor, Byster, Barnvagnar, Petro-
leum & Benzin. Ensamförsäljn.afJouvin&C:o's

i Grenoble världsberömda
handskar.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstaiagerafinhemskaskodon.Prima
gummigaloscher, äkta Oollanoljam.m.Billigt iparti & minut

C. P. BYEI JiTIåWT Fotografisk Atelier.
1J^Ä JCLJU porträtter ivisitkortsformat å 6 mk. pr duss

Aon Lamppumakasiini
Victor

Simrmerityis !iike
Lamppuja,Lasia, Porsliinia,Nik-

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

Halvalla tukuttain ja vähittäin.
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Bolhvitz, kapitalist

näytellään

loppuu k:lo II

1897.

ilMon
Victor Rijdman.

N. Esplanadg. 31,
(Catanis hus

c*



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, skilnaden 4.
BODEGA ESPANOU

SÉ***<******<***^f**************i« Helsingfors.
Försäljningiparti och minut afendast äktautländska

viner &
spirituösa.Annonsera

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

Firma H. Ellmin.
9 Alexandersgatan 9.

JAGARE Obs!
-«*# Gevär & Jakttillbehör. #**-

Patroner laddade med
Normal & Amberite

röksvagt krut.
Fritz Scröder's sportaffär.

Norra Esplauadgatan 37.

BODEGA ANDALUZA
Helsingfors. 28 Unionsgatan 28.

Iklass servering af uteslutande äkta Viner till
lägsta möjliga pris (från 30 pni per glas) Servering
af läskdrycker, kaffe m. m:

Högaktningsfullt:
Jollra XLI-u.xxca.iz3..
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Specialitet:
Velocipeder & skidor
Cleveland.

Rover.
| Westfield. |M Temple. %
I Opel. I"^ 110-&' Prisenåen del mo- $£&§ £.
"*fl deller nedsatta. fe.
iBrandf & Blomberg. f>

Helsingfors, Mikaelsgatan 19.

£!rocjram~éitiaéQt"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre tid.

fiflQIHvarJe annönsör får sig f)LQ /Ul/Ö" tidningen hemsand «/C/ö.. *->-

■ 'i Gratis.-I-
—

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

Telefon N:o 750

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu SPIRITUÖSA och VINER

såvälpå flaskor som litervis från fat
återstå.

i:sta Klass
Lösnummer i Laurents urbutik BADINRÄTTNING u»

och genom kolportörer Wladimirsgatan 32. Telefon 197
J. W. Engberg

Helsingfors Rullgardinsfabriks

a
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Barngarderoben
Högbergsgatan 45. Telefon 1968.

Till vänster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

OBS! Lolx.alom.bytet.

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. Telefon 491.

-H Eekommenderar färska varor alla dagar
Kaffefrukost å 65 p. portion.

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

Den enda värkligt praktiska SKEIFMASKIN

HAM31MONn,
som skrifver såväl rysk som vanlig' skrift

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors, !®®®®®®g®^®®®«tGeneralagenter för Finland & Skandinavien,

Hagelstams bokhandel.
i ©

©(Hotel Kamp.)
Enda kommissionär iFinland för fransk

literatur i
Endast god kralitet!

(BolumBia!
%3Cartjorél I ©

Specialitet: Medicinsk literatur prsT/7

Ärtnur Bergström.
Hagelstams konsthandel.

(Privatbankens hus, itr. upp.)

Permanent utställning af taflor och andra konst-
föremål |5| Helsingfors, få

äKQ) Östra Henriksgatan 1, Argos hus. fåk
Obs.! Ingen entré. Obs.!

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.

8

Den böhmiska stråkkvartet-
ten hos Leo Tolstoi.

De fyra genialiska böhmarneHof-
lnann, Suk, Nedbal och Wihan, utgö-
rande den berömda böhmiska stråk-
kvartetten, företogo förra året en konst-
resa iRyssland och gjorde dä ett be-
sök hos den märklige lilantropen och
författaren grefve Leo Tolstoi. En vän
till konstnärerna har till nNeue Wiener
Journal" meddelat följande utdrag ur
konstnärernas dagbok:

nDet var iMoskva, under sista de-
cemberveckan förlidet år, vi annonse-
rat vår konsert. Den 30 december
(den 18 efter ryska kalendern) egde
denna rum. Professor Hrimaly*) hade
gjort Tolstoi uppmärksam på oss och
han beäökte också konserten. Vi öster-
rikaie kunna ej göra oss en föreställ-
ning om den kärlek och aktning den
store skriftställaren åtnjuter isitt hem-
land. Tolstoi bär alltid en egendom-

*) Johann Hrimaly, violinprofessor ef-
ter Laub vid konservatoriet i Moskwa.

Red

lig dräkt, lik böndernas,nämligenhöga
stöflar, blåa byxor och en lång blus af
samma färg. Alla Tolstoianer iMoskwa
uppträda i samma kostym. Diktaren
besöker aldrig någon föreställning, där
det fordras inträdesafgift. Sker sådant,
lämnar han genast salen och kan ej
förmås att återvända. Under konser-
ten satt han ej ibland publiken utan i
konstnärsrummet, från hvilket han med
spänd uppmärksamhet följde våra pro-
duktioner och isynnerhet lyssnade till
utförandet af Beethovens Oiss-mollk var-
tett. Han var full af det mest smick-
rande beröm för oss. Han vände sig
därpå hastigt till Suk och yttrade:
Hvad svarar ni på dehöflighetsfraser
man riktar åt er för ert spel?" —
„Fraser tillbaka", svarade Suk. Tol-
stoi smålog gillande. Då ingen af oss
kunde ryska, talade Tolstoi tyska med
oss, hvilket språk han talade långsamt
men ganska korrekt. Slutligen bad
han oss att vi skulle komma hem till
honom dagen därpå, och vi lofvade då
att konsertera för familjen. På efter-
middagen följande dag hetntades vi i
slädar och anlände vid fyratiden till
Tolstois bostad, en ståtlig byggnad, som
var belägen ien aflägsen förstad till
Moskwa. Här voro vi väntade af hu-

sets herre, hans hu3tru, en aristokra-
tisk imponerandepersonlighet,hans barn
och några vänner till familjen samt to-
gos emot på det hjärtligaste sätt. Vi
förklarade oss strax därefter redo att
låta höra oss, och Tolstoi hade ingen-
ting att invända däremot. Så spelade
vi utan afbrott efter hvartannat Schu-
berts A-moll-kvartett,Beethovens F-dur-
kvartettochLärkkvartetten" afHaydn.
Efter denna produktion, som varade i
två timmar, bjödman oss tillmåltiden.
Vid denna lärde vi också känna kom-
ponisten Tanjew, den äldsta dotterns
fästman

Medan mat och viner af ypperstabe-
skaffenhet serverades, drack Tolstoi sin
mjölkliknandeälsklingsdryck kwas och
åt jämte sina båda döttrarsärsildttilla-
gade vegetariska rätter. Under målti-
den gjorde Tolstoi några märkliga ut-
talanden om musik. Han yttrade: Jag
älskar med passion musik. Man påstår
med orätt om mig att jag, därför att
jag skrifvit min bok Kreutzersonaten",
icke skulle vara vän af musik. Man
kan ej göra mig större orätt, än då
man förnekar min stora kärlek förmu-
siken. Iden klassiska musiken, som
jag rent af tillbeder, har denna konst
nått sin höjdpunkt. Beethoven, gamle

Haydn, denpoetiske Sohubert ochMozart
äro mina älsklingskomponister. Allt
hvad af musik uppstått efter Beethoven,
äfven iRyssland, förefaller mig som
små kullar vid sidan af Chimborazzo."

Därpä talade han äfven om sina
skrifter, hvilka till en del endast blif-
vit tryckta på franska och ihans eget
land icke fingo läsas, samt om andra
saker, allt detta med stor skarpsinnig-
het och sakkännedom. Ihans sätt att
vara låg mycket allvar men i första
rummet en intagandeälskvärdhet. Alla
i familjen, och de två vackra döttrarne
i främsta rummet, täflade om att visa
oss den allra största vänlighet. Vid
afskedet förärade grefven åt hvar och
en af oss sia amatörfotografi med till-
egnan. (Tolstoi har aldrig låtit foto-
grafera sig af en yrkesfotograf.) Om-
kring klockan åtta på aftonen foro vi
på släde till bangården och ett par
timmar senare till Petersburg, där vi
på vår nyårsdag gåfvo vår förstakon-
sert.
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tillvärknlngar rekommenderas

Säljas af nedanstående firmor
Sandudd Tapetmngastu,N. Esplanadg. 27.

Hifors Nya Tapetaffär, Unionsgala 32.
Josef Wlberg,ö. Henriksgatan 9.

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

John Paischeff, Brunnsgatan 12.
A. Hcllman, Alexandersgatan48

eSs

©i

Eric Sundströms Fabiansgatan27, hörnetaf Norra Esplanadgatan,isamma hus som Nordiska Bo;

lotografiatelier. tillfälle att iämm högre grad än hittils tillmötesgåärade kunder ideras fordringar på ett förstakW
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AXEL PIHL6REN Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889,

SVENSKA TEATERN,

JU Franska Lifförsäkringsbolaget É^

t LUR B Al NE, f
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. W>@ Garantifonden: 98 miljoner Frcs.

yy@ Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- |^j)
jjjs| ringar af alla slag. Genom samarbete med <gS^3£f sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- W
wjg) baine et la Seine beviljas de försäkradevid f§^
(fifa sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, Å>^2g; hvilka fullkomligt säkerställa såväldenför- lBr{g! säkrade och hans familj, som ock de per- §Jj)

t söner, med hvilka han står iaifärsförbin- ÄS)delse för den oundvikliga förlust, som en 28?
sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- (§$

(jfå ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- gsS^;§? skänker nämligen, såsom allmänt bekant, !§;
*ij@ premierna för hela sjukdomstiden och utbe- §jj)
(j{Ö taiar a/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- gjS^

lig och resten vid dödsfall'."Q 3Bolaget L'Urbaines försäkringar äro
(J^ därför särskildt att rekommendera för her- éSj>W rar affärsmän, då det gäller att säkerställa W
*{0 större affärsföretag genom lifförsäkring,
(fsj| emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- |>S^

samma störingar svårare sjukdomsfall all- ;§;
tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- Qj^

(ijg ges- och förlagsmanstora förluster. ÄSj\För dessaväsentliga fördelarerfordras sjc
(^ icke några extra premier utan endast att *§§)
(fj>^ den försäkradeafstår från den årliga vinst- MssS| andelen. w

Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1.

% @arlvon dCnorring.

Måndagen den 27 September 1897,
kl. 7, 30 e. ni

Velociped-Depét. JJbonnement N:o 3.
Ständigt ett ■* älsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska För l:sta gången

Solfjädern.mr Velocipeder. TN
Fennia"-uelocipeder, inländskt fabrikat re-

kommenderas.
North European Cycle Export Co.

Skådespel i4 akter af Oscar Wilde. Öfversättni:
af Edvard Alkmaii

N. Esplanadgatan 41 Eegie:Mauritz Swedberg

J. NE )l A 1 Personerna
Lord Windermere .
Lord Darlington. .
Lord Augustus Lorton
Mr. Dumby ....
Mr. Cecil Graham .
Mr. Hopper ....
Sir James Royston.
Lord Paisley
Mr. Bowden . .
Mr. Kufford ....
Mr. Guy Berkeley. .Parker, hofmästare
Lady Windermere . .
Mrs. Erlynne....Hertiginnanaf Berwick
Ladu Agata Carlisle
Lady Plyrndale...
Lady Slutfield . . .
Lady Jedburgh . . .
Mrs Cowper-Cowper .
Miss Graham....Rosalie, kammarjungfru

Hr Hansson.
Hr Lindroth.
Hr Stavenow.
Hr Malmström.
Hr Castegren.
Hr Öberg.
Hr Precht.
Hr Kahlson.
Hr Franck.
Hr Svensson.
Hr Fröberg.
Hr Lindh.
Fru Stavenow.
Frk. Holmlund.
Frk. Tschernichin.
Frk. Liljänder.
Frk. Bock.
Frk. Bergroth
Frk. Gerasimowits
Frk. Holmlund.
Frk. Hackman.
Frk. Spennert.

Ång-Korffabrik.
Humleberg 5. Tölö

Försäljningslokaler

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

Finska
9

9

Järnsängsfabriken,
End^Specialfabrik iFinland för

Blaili'iissrr.J;ii'iisiinniii|
Betydligt billigare än de utländskaIllustrerade kataloger på begäran

50 Alexandersgatan 50
L REHNBERG
S.! Fullständig garanti.
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Börjas kl. 7,so och slutas omkr. kl. 10,i5 e
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JOSEF WIBERGE
en

Tapetserare & Dekoratör.
9 Östra Henriksgatan 9

Lager af

Möbeltyger, Gardiner, Mattor
Stoppningsmaterialer.

Fjäder, Dun m. m.
03
Q Beställningar i allt hvad tillyrket hör emotta-gas och utföras med omsorg samt till billiga priser.

Telefon 510.

OD
I

) förbindelse med en af Europas
störstafågelhandlare, emottager un-
dertecknad beställning å alla slags
lyx- och sångfåglar enligt följande
pris:CO

pr par
"■cd

f-mä. Senegalfoglar .d:o Astrilde!Bandfink .Blodnäbbsväfvare . '.
Svarthufvade nunnanj^refärgade nunnan^FW

hane
pr par

"""■"■l

*84
*°sambiksiskan^^^^H^^,, 25:^
Nonpareilles ... . . „ "

30: —
Madagaskar väfvare , ,26:50Safranfink .... »25:-Sls%el pr par „ 50:--Kardmal> röd . ;;\^e |j 50:-_
BJ}° . g»* . , 40:-
PJttesångare „ „ 26:50
kinesiska näktergalen „ „ 40:—
«*a Kakadue ... " "

60:-wdhufvade luseparablespr par „ 50:—
pndulat-sällskapspapegojor „ » 50:

—
sparfpapegojor _ , 25: —

ttarzer-sångarepr st.%:30:— %: 100:-

FRANS SJÖBLOM jr

R53

Högbergsgatan 26
Telefon 1305.

%rci](
är tillökadmed nya och elegant;ltisH arl ätö- Pris för visitkortsfotografier Fmk. 6 pr. dussin

G.W. HLAIHDt ■Swift"myypi alkuperäisiä
Wiinejä Quadrant"

,Diirkopp 'Wäkijuomia
tilauksiamaalleensintilausuu-
della,hinnat aina halvimmat Wolff"Willenkatu N:o 4,

Telefooni 1803.

&am6rinl <ftestauranl Dp
_

smällande dörrar eller förargas åt att dörrar ej
(ITI finiTl fltflwirn n âs stängda, kan återvinna sinnesro genomatt

ill InliKUl l^a uPPsä^a dörrslutarenEclipse", som levereras
Ull lJUlll111UIL11 af Helsingfors Rullgardinsfalbrik.

Telefon ISBI,

■N°2BM
OrßStockmanns Velociped Depotl

Största urval

Glasvaror
billiga priser

<2fiya glasmagasinet
3

OBS:
Mikaelsgatan 3.
vid Sidorowska affären

OISSOI å ALBJRIZ.

Till

Velocipeddelar
och

tillbehör.
Reparationer

utföras snabt ochbilligt,

Hulda Lindfors

ilmaå S
03 (A
CA
e

Helsingfors, Berggatan 10,

Froms SVENSKA VELOCIPEDER
voro de enda som erhöllo

GULDMEDALJ
å Stockholmsutställningen

Askersren
N:o 21N. Esplanadg.

C:o
Generalag

Ansiktsmassage
med ånga och massage rengöreshuden från finnar,
pormaskar, kylskador etc.
l\/loni/-»i ir"Ck (Handens och naglarnes vårdIVldniOUl tJ, och försköning.)

Agnes Johannsen.
N. Espl.g. 25. örönqvistskahuset, 1tr.upp. Telef. 83.

Vjcehäradshöfding Kaarlo Conradis Advokat-Byrå ÄÄSI^SÄS!* 1X 2S

Notiser.
— Svenska inh. teatern. Öfver

denna unga teatertrupp, hvilken nyss
g-ifvit ett antal föreställningariKotka
uttalar sig „Kotka Nyheter" på ett
mycket fördelaktigtsätt.

Sällskapets repertoir därstädes har
upptagit De nygifta", I telefon",
»Niobe u, Sodoms undergång" m. fl.
Bland de i förstnämda stycken upp-
trädande berömmes särskildt fröken
Betty Grankvist, herrar Tallroth och
Ehnberg.
Irecensionen öfver Sodoms under-

gång säges om frk AnnaLcenbom, inne-
hafvarinnan af Adah Basczinowski's
roll, att hon utförde densamma fint
och distinkt, samt att vid återgifvandet
af denna „sedligt sjunkna världsdams
roll" frk L:s behagliga apparitionkom
henne särdeles väl till pass.

Willy Janikows fordrande roll spe-
lades af hr Tallrothf som ivissa sce-
ner dokumenterade sig såsom en god
skådespelare. Afven her Art. Lindberg
samt fröknarne Scherschakow och Gran-
kvist omnämnas särskildt med erkän-
nande

;,Kotka nyheter" slutar sin artikel
med omnämnandet att Sv. inh. teatern
under detta spelar ännu en gång är-
nar gästa Kotka och uttalar ett hjärt-
ligt välkommen åter.

—
Dekoreradeskandinaviskamu-

sici. Kort efter den andra nordiska
musikfestens afslutning utnämndes af
konungen till kommendöraf Vasaordens
andra klass director musices vid Upsala
universitetet Ivar E. Hedenblad och
norske kapellmästaren vid Köpenhamns
k. teater Johan E. Svendsen; till rid-
dare af samma ordens första klass ka-
pellmästarne Eich. Henneberg och An-
dreas Hallen samt norska kompositö-
rerna Iver Holter och Ole Oisen. Me-
daljen Literes et artibus" har tillde-
lats d:r Karl Valentin, den mångårige
ledaren af Göteborgs harmoniska säll-
skap. Samma medalj har isommar af
ionungen tilldelats kapellmästaren W.
Neumaan iMarstrand. Organisten i
Ockelbo törsamling J. F. Lagergren
lar tilldelats medaljen iguld af femte
storleken med inskriften „Illis quorum
neruere labores."

"♥-

Ett och annat.
Folksångs-jubileum. Österrikiska folk-

sången »Gott erhalte Franz den Kai-
ser" var den 28 jan. iår 100 år gam-
mal såsom folksång. Enligt order af
kejsar Franz tillkännagaf guvernöreni
Wien, grefve Sauran, att från den da-
gen en hymn med musik af Joseph
Haydn skulle spelas och sjungas som
österrikarnes nationalmelodi. Texten
skrefs af jesuitpatern Leopold Hosohka.
Haydn erhöll till belöning kejsarens
porträtt och en stor penningesumma.

Manuskriptet till denna hymn, hvil-
ken som bekant bildar kärnan af eu
sats i en af Haydos vackraste stråk-
svartetter, finnes ibehåll i hofbiblio-
teketiWien.

Med anledning af detta jubileum
egde en festföreställniug rum i den
österrikiskahufvudstaden iTheater an
der Wien d. 12 febr., bevistad af kej-
saren och medlemmar af det kejser-
liga huset, ministrame och andra hög-
stälda personer. Kejsaren svarade på
borgmästarens tal, att det gladde ho-
nom att bevista den patriotiska festen.
Församlingen utbrötistormande bifall
efter utförandet af folksången.
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dekorationsföremåloch apparater,är d ,rföre i Eric Sundström.
Fabiansgatan 27
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(Enda iFinland idenna bransch.)

Artistfärger, alla slag
Målarduk & Carton
Qlödritningsapparater

■Cirkelbestick, Ritbräden, -pap- MI per,-böcker& -bläck,Linea-
ler Häften, Pennor m. m.

"
■ A tillvarknmgen af Ritbräden egnas Vinkellinealer, Räknelinealer 1|st< rsta omsorg, de förfärdigas af bästa ut- Skalor & tumstockar PantoJ■valda virke, äro ytterst noggrant justerade, grafer L^^^fl■absolut torra, intet ritbräde säljes förrän Tusch Ski^«h;wi^.^^^^B■i^^^H legat i lager ett år, full garanti för m

' ,' ,boCKer^^B
'Matematiska instrument. niållbarhet, detta oaktadt priset lågt. Qeodetiskai t t
HERMAN LIHDELL, Specielafffär förArtist- & RitmaterJafl

Penslar, Panåer, Paletter,
Oljor, Fernissor m. m. m. m

0go«

fco

J. C. M^XMONTAN
Innehafvare:E.Nyberg.

Biner é Spirituösa. anadgatan 14

H.öliBrefpapper Auq. Ludv. Hartw Jacob Reincke N:o 15
Mineralvattenfabrik å 15 p:ni,rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

Helsingfors, Aloxandcrsjj. 26, Elvira å 15 p.ni.
Reine de Hällande a15p:iTelefon 169

olinierade
hosFirmatryck utföros billigt.

Tillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.DAHLBERGS PAPPERSHANDEL. Jaeo& IyeinckeAlexandersgat 15.

Hki
■ ■

HO
Söndagen den 26 September 1897

"program: program:
1. Am Wörthersee, Marsch Sikora
2. Siisser Traum, Ballerinnerung Bion

ådam3. Ouverture zu Si j'etais roi
4. La vague, "Walzer Metra,

5. Skizzen avs nZigennerbaron Strauss

6. Schwarze Diamanten, Lied Rosenzweig Bizet

Nachtschwärmer, Walzer Ziehrer
Handel8. Largo

9. Svenska toner, Potpourri Meissner Abt
10. Kuba Jurck, Mazurka Namyslows

11. Der Nazi, "Wiener-Couplet Kmoch
Ehmki12. Helsning tillFinland. Marsch

HERMJLJV LINDELL.
ess§- Specialaffär för Artist- ét Iftitmaterial, f-s©Filial: Hagnäs Hallar, Broholmen.

Specialaffär.

TH. WULFFi
Pappers- &, Ritmaterialiehandel

N. Esplanadg. 43
(midtemot Nya Teatern.)

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

Papper & kuvert iaskar, stort urval.
Fotografi-album,

H■ ■■HM "å m -v v ■

m. alt till billigaFotografi-ramer m,
priser

Carl Ang. Seelenbrandt.
(Ombud för C. W Kchuinacher)

Försäljer Kungl.
kända Delikatess Spii

lotlev. iStockholm C. W, Schuniachers väl-
ocli Knäckebröd iparti o minut.

Obs.! Oöfverträffadti välsmak ocli näringsvärde.
11. P. Stnrnis (j S:t Petersburg) delikata 1)111 saltgurkorikärl

om 50— 100 t. o.in. I,5(X> st. till firmans egna noteringar
Kul;t a varor, all slags Ost, Mejerismör,Delikatesser ni. m.
Expedierar till landsorten alla slajjsmatvaror siisom färskt kött,

färsk Msk, grönsaker. Försäljningslokaler:SaluhallarneNsö18— 20
& lU9— lll. Telefon 1587— 2114.

Telegrafadress:Seclcnbrandt

SKYLTAR,
VAPEN,

Dekorerade Glastak,

bL Ao1) U A D 1AIV i^ ii,

JOSEF JO^ISSON's Skyltfabrik,
13. Unionsgatan 13.

Bäst. Billigast

sålunda eger förmågaatt upphäfvasyrebildningoch för-
ruttnelse imunhålan samt ytterst snabt förstörsjuk- \^f

39© m © L,m
för munnens, näsans o. hudens vård

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

TEL KAMP.
Måndagen den 27 September 1897

progran^:
Ulanen-Marsch Weinberger
Liebestraum, Gavott Fischer
Ouverture zu »Die Zigeunerin"

4. Wiener Btlrger, Walzer Ziehrer
B. Serenade Moszkowski
6. Fantasie avs „Carmen"

7. Mein Lebenslauf ist Lieb' & Lust,
Walzer Strauss

8. Saisonbilder, Potpourri Fischer
9. Mutterseelenallein, Lied

10. A la hongroise, Mazurka Goublier
11. Lustiges Marschpotpourri Komzak
12. Xandl-Marsch Schwarz

Försäljer:

P^ På begäran af Tandläkaren Herr A. Q\jr Lenhardtson har jag undersökt'ett af honom s?
G/ sammansatt munvatten, kalladt \&
Q Albin Lenhardtsons Q
Q STOMATOL O

och får häröfver afgifva följandeintyg:
7% 1. Lösningen är opalfärgadoch till reak- Qsf tionen svagt alkalisk. g£Qj 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen \)

Yr 3. Den förhindrar under en tid afminst Yr
24 timmar syrebildning imjölk. Q

4. den värkar upphörande eller högst
js£ väsentligt hämmande af förruttnelse- 5&
/f| 5. Den dödar kolerabaltterier på 1/2 Qsf minut samt tyfotdfeberns,dtfterins och Jrrosfeherns bakterie på omkring 1 ininiit, Q

6 Den dödar utspädd med 2 delar
S£ vatten kolerabakterierpii mindre än 1mi- Jjr
Gr wut, rosfeberns ochdtfterinsbakterie vamin- Ef

dre än2 minuter samt tyfoidfeberns bakterie Q

f\ domsbildande bakterier,somdärstädss kunna förekomma, i^måste jag på det högsta hos allmänheten förorda
f^ dess bruk-

Att det samnia älvensom yttremedel imånga hän- Wr
ir^ seende bör äga en vidsträckt användning framgårosökt

af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande värkan. \/
Q Stockholm, den 6 April 1895. Q
#^\ Med.Dr.,DocentibakteriologividKarolinska Institutet. ##\

Obligationer
säljas pr kontant och på förmånliga afbetalnings
vilkor

10 Thalers obligationer. ISS9 och 1893 åra
sv. teater obligationer, prislistor, prospektoch drag-
ninsrslistor tillhandahålles.

Henning Lignell
.g-ezx

Ständigt lager af färdiga

BAMi£]LA J>EH.
Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
Mikaelsgatan 2.

K Larson

RESTAURANTS
Kaserngatan 25

Fullständig restauration!
VarmaStående smörgåsbord. Öl på seidlar

portioner m. m.
E. Ivanoff.

C. E. Lindgren's
Borst- cfc Penselfabrilx.

Ködbergsgatan i). BUTIK Alexandersgatan 46.

Rekommenderar sina prisbelOnta tillvärkningaripartioch mi-
nut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order
frän landsorten expedieras promt

C. E. LINDGREN.

Balfe

Oskar Erikson k C:o
Optisk & Kirurgisk affär

Södra Esp

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Glogsian 4,

Föustervadd.
Fönsterkitt

Lohses parfymer.
Heleolin (Kattgift.)

Viol tvål m. in.

Tisdagen den 28 September 1897

1. Gigerl-Marsch
2. Paraphrase tiber »die Loreley"
3. Ouverturezu „ Pique Dame' Suppé
4. Em Kunstlerfest, Walzer Siem

5. Menuett Mozart
6. Fantasie avs Maskenball Yerdi

7. Weana Madl'n, Walzer Ziehrer
8. Suomalaisia, Potpourri Kuhn.
9. Kommdenfrauenzart entgogen,Lied Förster

10. Die Mtihle im Schwarzwalde, Idyll.Eilenberg
11. Wintergartensterne, Walzer Kersten
12. BjörueborgarnesMarsch

Specialaffär.
(Enda iFinland i denna bransch.)

Rosen,

Textböcker

H:fors 1897,Huvudstadsbladets Nya Tryckeri,


