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GEBMAIH_\66 LIFFÖRSÄKRINGS AKTIE BOLAGISTETTIN. pRrH. 1
" Generalagentur förFinland, Hagas andsgatan .. * ClQ.» Stamer.

<fooaram*Slaåef
Tidning för Helsingfors

A. W. EKLUND & C:o
Skilnadsgatan 19. Telefon 310 Teatrar och Konserter.Välsorteradt lager af Östra Henriks!-'. N.o 1-

Viner & Spirituösa Argos hus— _ Håller fin finaste material. =—
Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredagbilliga priaer. Elegant snitt.

Prisen beräknas billiga.

N:o 40 Onsdagen den 1 December 1897.

DANIEL NYBLIN. FOTOGRAF. Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN.SVENSKA TEATERN. SUOM. TEAATTERI.

Keskiviikkona Joulukuunip. 1897
näytellään

Kuningas RichardlILs.Onsdagen den 1 December 1897
ti. 7,30 e. m 5-näytöksinen murhenäytelmä (9:n kuvaelmaa). Kirj W. Shakespeare.

Suomentanut P. Cajander.

Henkilöt:
Edvard IV,■ Knglannin kuningas . . . Oskari Salo.
Elisabeth, hanen puolison?a . ..: . . Kirsti Suonio, »
Edvard, Valesiri prinssi, sit-"i (. temmin. kuninkaana Ed-L.id^oiWa {J££Ä^
Richard, Yorkin herttua J
Yorkin Herttuatar, kuninkaan äiti, leski
\rjo, Qarencen herttua, kuninkaan
Hanen poikansa
Hanen tyttärensä
Richard, Glosterin herttua, kuninkaan vdi si

För 2:dra gången

I^vig kärlek. Olga _alo.
Axel Ahlberg.
Olga Leino,

Skådespel i3 akter af Hermann Faber. Fri öfver Ii11111111lIUll111 MIM I'llllUil 111
Richmondin herttua, sittemrrin kuninkaana^JHenrikki Vll.s . Kaarle HalmeHMargaréeta, Henrikki Vl:n lesk , , . ,Maria Rangman
Anna, hanen poikansa leski, sittemmin naimi-

Adolf Lindfors.
sättning af Oscar Wijkander. Frk. Tschernichin

/Fru Stavenow.
\Frk. Bonnevie.Regie: Mauritz Swedberg Sissa Kichard l.losi.rin kanssa^(

Buekinghamin herttua, Richard Cilost_-i_i_^|
kottu ystävä BcnjaniiiiLeinc^H

Lord Hastings^ /Emil Falk.
Yorkin huoneen puoluelaisia il?vertJfu° n\°- ILord btanley | « * jliino Salmela. ILord Katcliff ) . Keihäs.I!' .. . r.lv?) KuningatarElisabethin veliä .<fÅ lek,sifr.R,autio'HLord _-rey| /■_■- ° "

\knut VeckmanJ^BBrakenbury, Towerin päällikkö. . lisakki Lattu. 1
Lontoon määri ■ , TaaviPesonen.H
Ensimmäinen (lisakki Lattu.IToinen (^ norviri IPietari Alpo. HKolmas ( .__?_?__. _ " "{ Hemmo Kallio.■Neljäs J (Mimmi Lähteenöjal
Ensimmäinen } (Pietari Alpo. I
Toinen J. sanansaattaja . . .-(ottoNärhi I
Kolmas ) Uisaaki Lattu IT_f^„mäinen ) murhaaja.... /Otto Närhi I
loinen / J \Hemmo Kallio. ■Henrikki VI ruumis, haamuja,piispoja, munkkeja, nunnia. henkivartijoita,ylimyksiä, ritareja, raatiitiiehiä, sotilaita, airut. teloittaja,kansaa. TapahtuuEnglannUsa.

Katrt Rautio,

Personerna

Clara Spohr Frk. Holmlund.
Fredrik Fuhring Hr Swedberg
"Walter Schubert Hr Hansson

Albert Renninger Hr Castegren
Frk. TschernichinAgathe, hans hustru

Martha Dornach, hennes syster Fru Riégo.
Konsertmästar Wittmann . .Hr Lindroth,

Alphonse Wassermann Hr Öberg.

Kunowski Hr Lindh.
Frk. Gerasimowitsch KuvaelmatElise, hans hustru \. Lontoon Kätui^lvälioi__a)^H

lluone hovilinnassaM
Huone Towerissa.I
Huone hovi!innassa^|

väliaika).

Ovet avataan k;lo 7. Näytäntö aikaa k:lo x/2 8
ja loppuu k:lo 11.

5. Towerin edustalla.
6. Sali Towerissa,|
7. Vaakunasali hovilinnassa.
8. Hov.tinnar, edustalla.
9. Boshworthin taistelukenttä.

Marie, tjänsteflicka Frk. Spennert.

Två barn.

Börjas kl. 7,3. och slutas omkr. kl. 10 e m

„SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:
Alla dagar

j _. -. FörstaAteliern Itr. upp. (Vanliga priser. FrisbelöntiParis,) r~\ i £}K. E. Stahlberg
-—

4^:ri_:^r:dUBS ■ rotograi.
11.Wiekels

YIIHAIDIL.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelöntmed guldmedalj vid många,
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningeniBordeaux 1895.

AXA LINDHOLM

Alexandersgatan 7. T. 638

—
«^. _Ele.fctf-__s.ka "►

— -
Ring-, telefon-, belysnings, o. inbrottsled-
ninoar uppsättas o. repareras erkandt
billigast af Nia Antipin, Nylandsg 34.
T 897. Hfors Säljer: Ring-, teleton-

o belysningsmaterial ovilk billigast.

Lemnari kostnadsförslag och pnscou-
ranter gratis!

0B$.! Enda specialaffär.

Äkta
Viner och spirituösaG. Tahfs

Ylle & Tricotvaruaffär direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17.N. Esplanadg. 37. Telef. 1727.
billiga priser.
Dr Lahmanns Juho WirtanensVälsorteradt lager

Hufvuddepot a
underkläder. SKOAFFÄR.

Ensamförsäljn bf Jouvins &
världsberömdaGrenoble Ö. Henriksgatan N:o 3.

Största lager af inhemskaskodon. Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

0:o's i
handskar

Albion LampunakasnDi
Omistaja

Victor Rgdman.
Suurin erityis liike

Lamppuja, Lasia, Porsliinia, Nik-
keli-tavaroita & Kuvapatsaita, La-

stenvaunuja, Petroleumia &
Benziniä.

Halvalla tukuttain ja våhittäin.

Jacob Cjungocists fotografiska fltelier
fllexanaersö. 19 (ing. fr. fiagasunasfl. 2.)

Utför omsorgsfullt ocb tillbilliga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. telefon 2453.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3.
C. F. CARLÄNDER.

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m

AXEL PALMROOS
Vinaffär.

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

Grönqvistska stenh. Tel. 3 20.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat. 43

Specialité :CRAVATTER.

Torsdagen den 2 December 1897.
kl. 7,30 e. m.

Sioéfßöpsföresfältning.
För femte gången

Snälla flickor.
Lustspeli3 akter af Gustaf v. Numers

Regie: Robert v. Holten

Personerna
lli)li'ädiiTT7_TiM

■^ . hen___3C_}ttraiM
Jimmy B^^^^^^^^^^^HFarbror Janne, hennes svagewH

konsul ...... .Hr Castegren
Axel,student,hennes systersonHr Fröberg.
Viktor, student . . . . . . Hr .Precht.
Lektor Johannes Johannesson Hr Stavenow.
Kollegieassessorskan....Fru Bränder.
Fanny, hennes dottei^^^^^^Frk^LiUandei. I
KommunalrådinnanM
KommersorådiniiflnH
Konsulinnan I
Fru Rönnlund___________________________________H

Frk. Backman.
Frk. Bergroth.
Frk. Gerasimowitsch
Frk. Spennert.
Fru Riégo.Klara, hofrådinnans jungfru .

August, musikant, Klaras fäst-
man _-"_. Hr Franck.

Hr Beckman.Andersson . . .
Madam Lindgren

Händelsen försiggår hösten 1897 uti en finsk
småstad.

Börjas kl. 7,3. och slutas omkr. kl. 10 e. m

O"»» f Fotograf SUNDSTRÖMS annons
Mm _S«» å andra och tredje sidorna.

Hotel Kamp

MA.GA.SIN DU NORB.
Albion Lampmagasinet

innehafvare

Viktor|i.i]dman.
|atärsn_spec_alaffär
'örLampor, Glas, Porsliner,Nickel-varor, Byster, Barnvagnar, Petro-

leurn & Benzin
Billigt iparti & minut,

i tt%
—

irvw^«i_ff\ ÄTtTT Fotografisk Atelier.
L F_ DYBKIiIIAÄAA Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk, pr duss.

kHlißsiröm
Skrädtleri-Et ablissement

N. Esplanadg. 31
(Catanis hus.)
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IULUTSTÄLLNING
\\oo,^^^^a\^_

Firma H. ELLMIN
9 Alexandersgatan 9.

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. Telefon 491,

Säljer billigt Konserver & Delikatesser, Inhem-
ska Bär Sylter & Safter.

Sallader,Lök,Svamp, Gurka, Äppel.
Kraftkött,Saltade Riskor å 5 och 10 kg. kärl.
TJleåborgs iskällar Lax å i/la kärl.

Finsk Konstslöj. DtstäJlning
Mikaelsgatan I

Största lager odekorerade föremål för glöd-
ritning och träskärning. Färger för trä och läder.
Bästa glödritningsapparater.

Beställningar emottagas tacksamt,

bos l^.aG-3 3 t_. t=3
3

~ . fe1* -s _.

__a <_ bfl" ~
0:3 **

"S m-^ '
1

-i 1 _^_ Q. B t]
'' '

a-. £ .s « o =i
-Jl M *§Jg

-
____________________—_£_. c__-.
er.

iii_i__-L_-..__l___u_k_lA_ii I_k.ttiL^Ai.tALiA,lL^

Största och bäst sorterade E
lager af C.

Skidor,
Skidstafvar, Skidremmar, Skid-
bindningar, Gummi- och Renskinns-
plattor till skidornas fotställen,
Skidpolityr, Läder- och Renskinns-
pjäksor, Sparkstöttingarm. fl. vin-
tersportartiklar.

§MW 4,400 par skidor sål- E
dg^senaste vinter. t

Brandt & Blomberg, ¥
19. £

ieieion 2013

Filharmoniska Sällskapet.

22:a
"populära konserten

gifves

Torsdagen den 2 December kl. xj% 8 e. m.

Societetshuset

Program

Rossini.Ouverture till „Semiramis"
Fantasi-vals Glinka,

La Fileuse Mendelssohn
Der Ritt der Valkuren Wagner

Paus

BeethovenOuverture till op. „Fidelio"
Konsert, för violoncell Volkmann,

(Hr. Georg Schneevoigt).
Suite N:o 1ur „Per Gynt" Grieg.

Morgonstämning.
Åses död.
Anitras dans.
Hos Bergstrollen

Paus

Förspeltillop.Die Königskinder"Humperdinck
Sseterjentens söndag, lörstråkork. Svendsen

10. Spansk dans

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
som finnes är

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

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenterför Finland & Skandinavien.

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

Enda kommissionär iFinland för franskliteratur.

Specialitet: Medicinsk literatur,

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

Permanent utställningaf taflor och andra konst-
föremål.

Obs.! Ingen entré Obs.!

Middags-

BODEGA ESPANOLA.
Helsingfors.

Försäljningipartioch_miaaL-_-_-f,n^^s^Mtautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Barngarderoben
Högbergsgatan 45, Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

O_o_3 ! X_tOl___«_.lc_.ri__LT33rt©t.
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____ N__ävfTOflll f18® __ri,_ai__i_fgll_M__Hffr _X

IKAUTSCHUKSTAMPELFABRiK.iI___*
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CARL BERGROTH
Fabiansgatan N:o 29,

Telefon N:o 750

SPIRITUÖSA och VINER
såvälpå flaskor som litervis från fat,

i:sta Klass

«-_■ BADir.KATT_.IM \m
Wladimirsgatan 32. Telefon 197

J. W. Engberg
Hilda Lönngrens

Damskrådderi
Kaserngatan N:o 26

förfärdigar af resp. kunders egna tyger såväl
enkla som elegantaste

OMH" Hamklädningrar. ~H$

Modernt och omsorgsfullt arbete garanteras

JOSEF WIBERGS
-♥Ärigreniiigsaiistalt -*-

for fjäder o. dun
Begagnade Fjäder & Dun ångrenas och be-

frias absolut från all orenlighet. Fjädren kan in-
lämnas till affären Öst. Henriksgt. N:o 9., eller
telefon 5 10, då den afhämtas på begäran

Josef Wiberg

Uleåborgska
Charkuterihandeln
Högbergsgatan45. (Andra gården frånS. Esplanadg.)

Rikaste urval Charkuteriuaror.
Mat- och kaffe- servering ipropra rum.

—
OBS! Beatällningar å varma och kalla sexor emottagas.
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Mascagniochhans nyaopera

Mascagni är ett bortklemadt lyckans
skötebarn. Därför är han också före-
mål för afund på flere håll, och hans
lifliga temperament har äfven skuld _
att han har så mångavedersakare. Han
ville införaåtskilliga reformer vid kon-
servatoriet i Pesaro och stötte därvid
på motstånd af både lärare och lärjun-
gar. Tidningarne togo parti emot refor-
matorn och därmed började skärmyts-
lingen. Komponisten till _,Cavalleria"
och flere misslyckade operor lefver i
lyckligt äktenskap med ett fruntimmer,
som förut varit korist. Damerna iPe-
saro anse henne emellertid icke med
dem jämbördig och förargade sig öfver
måttan, då vid en festmiddag, som Ros-
sini-konservatoriet gaf till ara för ita-
lienske undervisningsministern, fru Mas-
cagni var den enda kviunliga gästen.
Detta gaf anledning ti,l ytterligare kon-
troverser och afundsjuka.

Dessutom kan man ej förlåta denunge macstron att han står sig godt i
finansiell hänseende. Han har en furst-ligt inredd våning till fri disposition
och uppbär som direktör för Rossini-

konservatoriet 60 francs om dagen.
Dessutom erhåller han af Sonzogno
för skyldigheten att till den bekanteförläggaren öfverlämna alla sina arbe-
ten en månatlig fix summa af 1,000
francs. Den forne konstzigenaren fin-
ner sig väl som konstmäcenat; det ges
knappt någon betydande målare i helaItalien, af hvilken ej Mascagni förskaf-
fat sig fresker eller oljetaflor för det
historiska palatset, som före honom be-bott, af Rossini, Pedrotti och Verdi.Och ehuru Mascagni redan länge loge-
rat där, har han ännu ej lått det iordning så, som han villha det. Först
nyligen har han fått sitt museum för
berömda kravatter, en samling, hvars
hufvudstomme utgöres af de engelska
halsdukarne med jätteknutar, tillökadt
med ett litet rum för orientaliska kra-
vatter. Han har blott ett bekymmer,
detta rör halsdukames framtid och upp-
finnandet af ett luktfritt medel att
skydda för mal denna geniala produkt
af en härlig konst.

Mascagnis afundsmän ha utspridt
den nedriga lögnen att han på dryck-jom och spel skulle ha igrund för-
därfvat sig och tagit lifvet af sig.
Dessa rykten blefvo med kraft demen-
terade. nMascagni kan aldrig döda

sig själf, emedan han har en lifforsäk-
ring på 600,000 francs, som då skulle
vara förlorad." Den hetlefrade mac-
stron kallade dem, som utspridt sådana
rykten, „dumhufvud" och „idioter".
Han bedyrar att han ej har det rin-
gaste skäl till själfmord, alldenstund
han med sin- hustru och tre barn lef-
ver det lyckligaste familjelif, till kropp
och själ, finner sig utmärkt väl, lägger
på hullet och uppnått en vikt af 86kilo. Som föreståndare för Liceo Ros-sini har han ett sköntvärksamhetsfält,
är därjämte Italiens högst beskattademusiker, har af brist på tid måst af-slå anbud att göra konstresor till Un-gern, Sverige och Ryssland, för när-
varande arbetande med en friskhet ochlätthet, som erinrar om den tid, då han
skref sin Cavalleria rusticana".

För öfrigt skulle Mascagni vara
tacksam mot tidningarne, hvilka nu om-tala, att macstron har fullbordat sitt
stora symfoniska värk „Svårmod", somhan fått iuppdrag att komponera förLeopardi-festen.Mascagni skrifver ocksåpå „Mitt lifs roman", som snart lärutkomma. Det senare är ungefär likatrovärdigt,som att Mascagni till firandeaf det nya presidentvalet lör cubanskarepubliken engagerats att gifva tio kon-

serter, hvilka skulle inbringa honom
100,000 pe..etas (= francs).

Så mycket är säkert, att vänner och
fiender om denne unge man utsprida
reklamnotiser, för hvilka andra kompo-
nister skulle känna sig högstgenerade.

Den nya opera, Mascagni nu har
under arbete, torde snart nå sin full-
bordan. Under ett besök iMilano har
han föredragit det mesta af operan in-
för flere af sina vänner. Operan he-
ter „Irisu och handlingen försiggår i
Japan. Hulvudpersonen Iris är enung
blomsterflicka, som bor tillsammans
med sin blinde fader vid foten af Fus-
hiyama. En prins finner behag iden
vackra flickan, men då hon strängt
bevakas af fadern, kan prinsen ejnär-
ma sig henne. Han uppfinner dock ett
medel att nå sitt mål. På en öppen
plats framför Iris' bostad låter han
uppföra en dramatisk scen, där han
själf med ett sällskap af skådespelare
och danserskor uppträder såsom solens
son, som gör en dödlig lycklig. Här-
igenom lyckas han bedåra Iris och
bortföra henne under en föreställning.
Iandra akten finner man den unga

flickan i ett slags harem. Hon tror
sig först drömma, men då sanningen
går upp för henne, stöter hon prinsen

RARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, sKILNADEf. 4.

OPERAKÄLLAREN.

Eric Sundströms
t^fttnnra/itiff>ii(>r.

& Aftonkonsert. Table cThote & å la carte

Fabiansgatan 27, hörnetaf Norra Esplanadgatan, isamma hus som NordiskaBosättnings*^1

Schmeling
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Velociped-_Depét.
Ständigt ett .alsorteradt lager af prima

engelska, .amerikanska & tyska

0r Velocipeder. '~m
„Fennia"-velo_-peder, inländskt fabrikat re-

Kommenderas.
North European Cycle Export Co.

Mikaelsgatan 17

NE _! AJ. _..

Ång-Korffabrik.
Humleberg 5. Tölö. Tel. 13 34
Försäljningslokaler

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

Finska
Järnsängsfabriken,

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

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Ålexandersgatan 50,

EMIL REHNBERG
OBS.! Fullständiggaranti.

%
'
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||Franska Lifförsäkringsbolaget ||
t LUR B Al NE, tH Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. H>
_s_l Garantifonden: 98 miljoner Frcs. @)_ Bolaget meddelar fördelaktigaförsak-(ftj| ringar af alla slag. Genom samarbete, med 0}
S| sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- Ig?baiue et la Seine beviljas de försäkradevid(«» sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, 0bhvilka fullkomligt säkerställa såväldeu för-säkrade och hans familj, som ock de per- |_2)

söner, med hvilka han står iaffärsförbin- 0\delse för den oundvikliga förlust, som en |S?_<_^ sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-(flfö ler enolyckshändelsemedföra. Bolagetefter- 0hskänker nämligen, såsom allmänt bekant, |*£155§ premierna för hela sjukdomstiden och utbe-(gfö taiar B/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- Mt,
lig och resten vid dödsfall.

__§? Bolaget LTJrbaines försäkringar äro fsj)
;flfö därför särskildt att rekommendera för her- 0\Sg rar affärsmän, då det gäller att säkerställai^S större affärsföretag genom lifförsäkring,
(S|j emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- giS)
S| samma störingar svårare sjukdomsfall all- SK.{_■? tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor-
(ft& ges- och förlagsman stora förluster. 0\För dessaväsentliga fördelarerfordras 5«

icke några extra premier utan endast att
(3S& den försäkradeafstår från den årliga vinst- 0\andelen.
(jJ_? Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1 f§s.

® Qarlvon åfinorring. %

\ JULIUS SJÖGREN \«< Mikaelsgatan 4, Centrals hus. M»

\ Ylle- och trikotvaruaffär. \
«_$< Välsorteradt lager. Billiga priser. &
__¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥ i¥¥¥¥_.¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥__

ULLGARN
i flere nyanser och schatteringar till priser från
Fmk 5: 50 pr kilo till högre pris äfveusom lager
af Stickade arbeten såsom strumpor, damasker,
tröjor, kostymer, vantar etc. Beställningar på
all slags maskinstickning emottagas. FIOSSa-appa-
rater å Fmk 8:

—
■ jämte tillbehör hos

TH. NEOVIUS,
Mikaelsgatan N.o 2

Opoc(
är det bästa fläckvatten i världen.

FEBD. BJÖRKLUND
Glas=, Spegel» Lasi=, Peili=

och ja
Tafvelram-handel. Tauluraami-kauppa
Alexandersgatan15. Aleksanterinkatu 15.

Helsingfors, Helsingissä.
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* rån sig. Till straff härför ställes hon
under bevakning af myndigheterna,
och då fadern tror henne vara en fal-
len kvinna, förbannar han henne, hvar-för Iris i sin förtviflan störtar sig i
floden.

till textmedarbetare ingen mindre än
markisen af Lorne, en af drottning
Victorias magar. Vid premieren at

operan, hvars både musik och libretto
ega en bestämd nationell, gaeliskskotsk
prägel, anförde kompositören själf, och
i den k. logen satt librettoförfattaren
mellan två af sina svägerskor, prinses-
sorna Alexandra af Wales och Helene
af Schleswig-Holstein. Operan väckte
formlig entusiasm, och publiken gaf sig

icke förr än både kompositören,och li-
brettoförfattaren framträdt på scenen.
En tysk tidning har emellertid medde-
lat, att operan ej gjorde någon lycka.
Tonsättaren har tidigare år 1889 väckt
mycket uppmärksamhet med en kantat
„Bonny Kilmeny" samt orkestervärk,
hvilka gåfvo anledning att spå honom
en stor framtid som komponist.

QO
B
N Tredje akten visar henne döendepå

stranden, sjungande en lofsåug uäs^'en. Hon dör, medan blommm^^Mfram och täcka hennes likfl©
spira

"*.,
N Från utlandets musiklif.

Edvard Grieg skulle den 4 novem-
ber dirigera iLondon vid Filharharmo-niska sällskapets konsert därstädes,men
sjukdom hade tyvär fjättrat honom vid
sängen, så att detta blef honom omöj-]lgt- Konserten, som hufvudsakligast
gjordes af Griegs arbeten, var dock
talrikt besökt och bi'alletentusiastiskt.

»♥+*
—

Carl Rosas operasällskaphar nyli-genafslutat en säsong å Coventgarden-
eatern iLondon. Programmen ha me-

stadels upptagit namnen Wagner, Bizet°<* Mascagni. En särskild, lätt for-
mlig uppmärksamhet väckte dock en

°Pera D.armid" af den unge skotsketonsättaren Hamish Mac Qunn, som haft

Notiser.$ — Å Residenztheater iDresden
tillvann sig den nya operetten „Der
Hofnarr" af Adolf Muller j:r, libretton
af Hugo Wittmann och Bayer, lifligt
bifall.

__

g' Vilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföremål och apparater, är därförei

för visitkortsfotografier fmk 6 pr. dussin.

— Å Residenztheater iWiesba-
den slog den nya treaktsfarsen „Die
Logenbriider" af Kraatz och Laufs an
på publiken.

— Leoncavallos nyaste opera
„Bohéme" har medstor framgång upp-
förts första gången i Tyskland å Stadt-
theateriHamburg. Kompositionenrönte,

mångsidigt erkännande af kritiken. I
synnerhet de sista akterna väckte myk-
két lifligt bifall.

— Det nya lustspelet „Hofgunst"
af Th. v. Trotha mottogs liksom förut
å andra scener med bifall äfven å Tha-
liateaterniHamburg.

— Stadtteater iKöln har uppfört
tre enaktsstycken „Abv Said" af O.
Blumenthal, „Herbst" af Schmidt-Häss-
ler och „Hexenfang" af Hans Hopfen,
af hvilka Blumenthals lustspel skördade
största bifallet.

—
Å Stadthteater iFrankfurt a.

M. ha uppförts Björnsons enakts styk-
ken „Z\vischen den Schlachten" och
„Die Neuvermählten" samt kåseriet

„Wie die Leute sägen" af Christiansen
Styckena gjorde ingen vidare effekt.

— Wagners „Lohegrin" har upp-
lefvat sin 200:de föreställning å Stadt-
theateri Breslau.

— Ett nytt förspel till Haupt-
manns dram Die versunkene
Glocke" af A. Brunetti-Pisano spela-
des första gången å Gärtnerplatz-thea-
ter iMiinchen och mottogs^ välvilligt.

— K. hofteatern iDresden har
med rätt lycklig framgång gitvit en
repris af H. Berlioz' opera „Benvenuto
Cellini". — Operan „Mignon" af A.
Thomas har å samma scen redan upp-
letvat sin 100:de föreställning.

— Den nya operetten In der
Kochschule" af Robert Haas, libret-
ton af Henop, har med frän.gång upp-
förts å ArenateaterniBaden vid Wien,
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6.W. SELANDER
säljer

VINER

SPIRITUÖSA
direkt importerade från pro-
duktionsorten Rekvisitioner
till landsorten expedieras
promt, prisen de billigaste.

Willhelmsgatan N:o 4
Telefon 1803.

Besök!

MTHERMES' SALUHALLAR~M
Alexandersgatan 19

—
■ Hagasundsgatan 2.

Subbassementvåningen. Hufvudingång- från Hagasundsg.

Försäljning af alla. slays matvaror, frukter, konserver m
rata prise

7 föppna: Helgfria dagarSaluliallarna
10 e. m,och 6—

&am6rini Restaurant.
JOSEF WIBERG Största urval

GlaniarorTapetserare & Dekoratör.
9 Östra Henriksgatan 9 Till billiga priser

Lager af
<3iya glasmagasinetMöbeltyger, Gardiner, Mattor

Stoppningsmaterialer.
Fjäder, Dun m. m. Mikaelsgatan 3.

vid Sidornwska affären
Beställningar i allthvad tillyrket hör emotta-

gas och utförasmed omsorg samt till billiga priser. OBXAB ALIISIf.
Telefon 810.

Vicehäradshöfding Kaarlo Conradis Advokat-Byrå ■^-,s__S-~ x 3S

.Bese!.----.!

m. till mode-

10 e. ni. Söndagar 7 — 9 f. m

Ledig annonsplats.

Hulda Lindfors
<fl
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Helsingfors, Berggatan 10

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27.

_r. "wjjvtjstjj.
Tapetserareaffär Skilnadsgatan19.

Telefon 1870.Rekommenderarsitt välsorterade lager afTammerfors
Tapeter åf Bårder.

Ekpanel möbel,Dieaner, Rullgardiner, fiardinlixlertif Rosetter, afee.nsom Tagel, Fiber, fjäder och Dun.

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

N. Esplanadgatan 27,
1trappa upp.

TTelef©:!- 83.



__£__=

öl
zi
_c__

CD
■ ca■!____
o<

ALEX. FISCHEFTs
Conclitori & Bageri

Högbergsgatan 31. Tel. 330." Filialer: Högberg-sgatanN.o 3, SaluhallenN:o 112, Hennes' Saluhallar IT.o 16.
Dagligen färskt Wienerbröd ochimjölk bakadebullar, samt stort urval af skorpor och olika sorterssmåbröd.

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

Försäljer,Kungl. Hollev. i Stockholm C. W. Scliumach.rs väl-
kända Delikatess Spis- ocli Knäckebrödiparti o minut.Obs.! Oöfverträfladt i välsmak och näringsvärde..n. F. Sturnis (i S:t Petersburg) delikata Dill Baltguri_orikärlom £o—loo t. o. m. 1,500 st. till firmans egna noteringar.Rokta_varor, all slags Ost, Mejerismör, Delikatesser m. m.expedierar till landsorten alla slagsmatvaror såsomfärskt kött,
V"_£ ,!_ grönsaker. Försäljningslokaler: Saluhallarne _:o 18--0& 109—111. Telefon 128J—2114

Telegrafadress:Seelenbrandt

Ip* 5 Skyltar, Vapen j§
il Dekorerade Cilastak, m
Éj Glas-, Emalj- & Zinkbokstäfver. §1
|g Josef Jonssons Skijltfabrik |f
<äj| 13 Unionsgatan 13. sä&
H| Generalagentur för Finland af ÉÉpH HYLINs Såpa, Tvål, Parfymer m.m. j|É|| TH. VINBORGs Soja, Såser, Senap, WB
ll*^ Intubinkaffe. wIIP

SI 00000000000000000
eKoßgl. Karolinska Institutets g
© Balrteriologi%:Laboratorium. ©
Q På begäran af Tandläkaren Herr A. Ä
3T Lenhardtsonhar jagundersöktettaf honom 2C
\J/ sammansatt munvatten, kalladt v/

Albin Lenhardtsons O
STO3IATOL O

£j och får häröfver afgifva följande intyg G
Q V. Lösningen är i.pälfärgad och till reak- fä

Stionen svagt alkalisk. pf
2. Den värkar nedförd i tarmkanalen (D

icke giftigt. Q3. Den förhindrarunder en tid afminst \f_3» 24 timmar syrebildning imjölk. %*J
4. den värkar upphörandeellerhögst

ajf väsentligt hämmande af förruttnelse- Yr
prosesser. O

f7j 5. Den dödar kolerabakterierpå V2frS3T minut samt tgfoid'feberns, difterins och jic
_j/ rosfeberns bakterie på omkring 1 minut, QJP_fr (i Den dödar utspädd med 2 delar f\
2C vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- V?
%jf nut, rosfebernsoch difterins bakteriepåmin- {"/
Q dre än 2 minuter samt tyfoidfeberns bakterie Ä
3C på JJ minuter. JK«■__, Då det af Tandläkare i.enhardtson angifna medlet .C»
©sålunda eger förmågaatt upphätva.yrebil_nirTjTö7_f(_v^J|ruttnelse i niunhälan samt ytterst snabt förstör sjuk- \J8 domsbildande bakterier,somdärstädes kunna förekomma, #»k

måste jag på det högsta hos allmänheten förorda _£j
dess bruk.

Att det samma äfven somyttre medel imångahän- .£/O seende bör äga en vidsträcktanvändning framgår osökt A\af dess ofvan anförda starkt bakteriedfldaude värkan. \£Q Stockholm, den 6 April 1895. Qo m% i-iMjiti o
Med. Dr.,Docentibakteriologi vidKarolinska Institutet. f!%
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Herrar AkademiciObs,?
IStudenthusets Restauration äter

bäst och billigast; man
Frukost, Middag och Kvällsvardför 50 mark per månad.

Ständigt lager af färdiga
BARIVHLABJEK.

Beställningar emottages,

Nya Bariigarderobeii
2 Mikaelsgatati 2.

K. F. Larsson.

RGNTAUIMi.T.Ap'
Kaserngatan m \m\

Fullständig restauration! w 1
Öl på seidlar. Varmaportionerm. m. j^^Ä 9 M

m/cui»o/f./__.

C. E. LINDGREISTs
.Borst- c&3 _fPo___L__selfa,fc>_t*ils.

Rödbergsgatan 9. BUTIK Älexandersgatan 46,
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta tillvärkningariparti och mi-
nut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

C E. LINDGREN.

W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg

J. C. M^XMONTAN
Inneha!vare:B.Nyberg.

Biner & Spirituösa. mm © lé€

för munnens, näsans .o. hudens vård

52. Telef. 2178. Helsingfors.

Oskar Erikson & C:o
Optisk & Kirurgisk affär

Södra Esplanadgatan 14

:i_-lö____ ■Brefpapper Avg. Ludv. Haita Frcdr. Edv. Ekberg. K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,II" u

Z AACO <J
Sadu å 20 p:iMineralvattenfabrikrikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

Skilnaden 15—17. Elvira å 15 p:i.Helsingfors, Atandersg. 25, Bageri&Konditori. Glogatan 4.
Telefon 169olinierade. Reine de Hol-Fönstervadd.

Fönsterkitt.
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lande å 15p:i
52 Alexandersgatan 52

Tillverkningen står
under kontroll af filo
sofie doktor Hj. Modeen.

Kirntatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat 15.
hosLohs.s parfymer.

Heleolin (Råtlgift)
Viol tvål m. in.

Helsingfors
b ReinckeJae
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HOTEL KAMP.

Onsdagen den 1 December 1897 Torsdagen den 2 December 1897bi.
vi:_:
a_

program: program.SE
<D
U
t.a<

1. Wien-Paris, Marsch Ert]
1. Ins Centrum, Marsch Hofbeck2. Chansonetten-Quadrille Drescher 2. Lose Blätter, Lanciers Mehler3. Ouverture zu „Pique Dame" Suppé

______}_ B __kUS
-

tetef-mm- *j-W^
3. Ouverture zu„EineNaoht inVenedig" Strauss,i. Goldregen, Walzer Waldteufel 4. Dolores-Walzer Waldteufel5. Marivaudage, Piccicato Gauwin 5. Duett avs -Traviata" Verdi6. Fantasie avs „Trovatore" Verdi
6. Fantasie avs „Hugenotten" Meyerbeer

ClZo 7. Nachtschwärmer, Walzer Ziehrer
V. Wiener Blut, Walzer Strauss8. Intermezzoavs.Cavalleriarusticana" Mascagni

Qo 8. Amorette, Intermezzo Schmeling9 Wiener Volksmusik, Potpourri Komzak
9. Wiener Specialitäten, Potpourri Klimsch10. s'Goldkaferl, Polka Sebor2- 11. Mein Paradies.Lied Gauwin.Schnalhofer

11. Die turkische Scharwache12. Pascher-Marsch MichaelisHornischer
rz. m CDener Damorkestern J. C. Schw 12. Boulanger-Marsch Desormes

o__
*__
CD>- ""

:0 r■ *~pim

_>
= f*l 10 [LE.

Sb sFjgv

!JULUTSTÄLLNING.
H:fors 1897, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri


