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Skåne", Brand- & Liflörsäkrmgsaktiebolag: Kantor >M^fflK»£ !-° 3

Alla dagar U Ä # p |( gmn
Middagskonsert J1°* B' li""?A

från kl 3 e m Wiener Wamorfiestern a. si. öcKzioarz.

Alla aftnar
Aftonkonsert
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SVENSKA TEATERN
Onsdagen den 29 September 1897

kl.7, 30 e. m

För 2:dra gången

Solfjädern.
Skådespeli4 akter af Oscar "VYilde. Öfversättning

af Edvard Alkman

Eegie: Mauritz Swedberg

Personerna
Hr Hansson.
Hr Lindroth.
Hr Stavenow.
Hr Malmström,
Hr Öberg

Lord Windermere . .
Lord Darlington. . .
Lord Augustus Lorton
Mr. Dumby ....
Mr. Cecil Graham . .
Mr. Hopper ....
Sir James Eoyston. .
Lord Paisley....
Mr. Bowden . . . .
Mr. Eufford ....

Hr Fröberg
Hr Precht.
Hr Kahlson
Hr Franck.

,Hr Svensson
Mr. Gtuy Berkeley
Parker, hofmästare Hr Lindh
Lady Windermere Fru Stavenow.
Mrs. Erlynne Fru Bränder.
Hertiginnan af Berwick. . .Frk. Tsoherniohm.
Lady Agata Carlisle ....Frk. Liljänder.
Lady Plymdale Frk. Book.
LadyStutfield Frk. Bergroth
Lady Jedburgh Frk. Gerasimowitsoh.
Mrs" Oowper-Cowper....Frk. Bonnevie.
Miss Graham Frk. Backman.
Eosalie, kammarjungfru. . .Frk. Spennert.
Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. lO,is e.m.

ft
ita Lampmagasinet 9' . *■■m/L,r , „ Ylle- & TricotvaruaffarKijdinan. Ä fs/,/a/,a(/^ 87m Telel 1727.
Största Specialaffär för Välsorteradt lager, billigapriser.

. _, _ .. „.. , Hufvuddepotaf D:r LahmannsLampor, Glas, Porsl.ner, Nickel- underlfläder.\Z\ p
y ' BamVa9"ar' Petr°- Ensamförsäljn.afJouvin&C:o'sleUm & Benzm-

i Grenoble världsberömda
Billigt iparti & minut. handskar.

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

Äkta

Viner och spirituösa
direkt inporterade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren
Unionsgatan 17.

Juho Wlrtanens
§KOAFFAII.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstaiagerafinhemskaskodon.Prima
gummigaloscher, äktaCollanoljam.m.

EKMåIIA44 lifforsäkrings aktiebolagistettin. Ferd. Stamer.
Generalagentur förFinland, Hagasundsgatan2.

ogram~<fölaåef
c/iraA. W. EKLUND & C:o Kaisaniemi

Värdshus.feSkilnadsgatan 19. Telefon 310.
Välsorterad! lager af Kaisaniemen må

RavintolaJViner & Spirituösa
billiga priser d. A. WickströnL

N:o 13

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 29 September

SUOWI. TEATTERI.
Keskivikkona Syyskuun 29 p:nä 1897,

Nata ia

-p I

Viisinäytöksieennäytelmä. Kirjoittanut Ivan
Turgenjew. Suomentanut Olga Salo.

a
CS
P

Arkadi Sergeitsch Islajew
Natalia Petrowna, hanenvaimonsa Katri Rautio
Kolja, heidän poikansa
Vera Aleksandrowna, orpo
Anna Semjonowna, Arkadin äiti

Lisaveta Bogdanowna,seuranainen Mimmi Lähteenoja.
Schaaf, saksalainen opettaja

Fröken Wahlborg Holmlund.
Miohail AleksandrowitschEakitin Axel Ahlberg

Aleksei Nikolaijewitsch Beljäjew.Knut Weckman.
Afanasi IvanowitschBoltschintsow Hemmo Kallio,

IgnatiUjitsch Schpigelsky,lääkäri Benjamin Leino.
Matjvei, palvelija
Katja, palvelustyttö

Tapaus: Islajewin tilalla.

O~n £! Fotograf SUNDSTRÖMS annons
JK* ra»«» å andra och tredje sidorna.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B Ja

(M-tcaui Bt

näytellään

CD
STas

1897.

J. H. WICKELS
WmMti&WL

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

Alexandersg.19 (ing. fr.Hagastindsg. 2.)

Utför omsorgsfullt och till billiga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atclieren. Telefon 2433.

Axa Lindholm
Tapisseriaffär.

MA.GA.SIN J}U NORD.

Nic. Autipins,

Elektriska affär,
H:fois.O

-
sS7.^^^H

utför installationer af /iwarje sfa</ väl o|
tillcrkändtbilligastepriser. Säljer l:ma
material o. apparater billigt!

Jakob Ljungqvists Fotografiska Atelier

Inneli.

Cp TIVT^WWTIÄ WT Fotografisk Atelier.
« JL m JLF JL ÅF JakJULÅå Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk. pr duss

Albion Lamppumakasiini
Omistaja Victor Rydman

Suurin erityis liike
Lamppuja, Lasia.Porsliinia,Nik-

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

Halvalla tukuttain ja vähittäin.
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Petrowna.

Henkilot;
Aleksis Kautio,

Olga Leino.
Olga Poppius
Mimmy Leino

Taavi Pesonen

Otto Närhi,

Sirkka Hertzberg.

loppuu k:lo II

från kl. 8 e. m

AXEL PALMROOS
Lager af fina äkta Viner>

Cognac, Likörer& Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis å vis Föreniiigsbanken).

Hvarje m&nad inkomma nyheter,
Speoialité: CRAVATTER.

N. Esplanadg. 31
(Catanis hus.)

8»



HARALD WASASTJERNAS Blotnsterhai del, SKILNADEN 4.
BODEGA ESPANOU

Helsingfors.
Försäljningipartioch minut al endastäkta utländska

VIN fiR &
SPIR ITUOS A.

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

Firma H. Ellmin.
9 Alexandersgatan 9.

JA^AIIE Obs!
«# .Gevär & Jakttillbehör. #«^

Patroner laddade med
Normal & Amberite

röksvagt krut.
Fritz Scröder's sportaffär.

Norra Esplauadgatan 37

BODEGA ANDALUZA
Helsingfors. 28 Uiilonsgatan 28.

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

Högaktningsfullt
John Hjivnxdiii.
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BlombergIiBnuHlNSj
Specialitet^^^^H

Velocipeder &■skidor
Cleveiand.

Rover.
I Westfield. |H Temple. %I Opel. i
■^ HÄIT Prisenå endel mo- ~"§fcl |L
-"fl deller nedsatta. fe

3 Brandf & Blomberg. %■
Helsingfors, Mikaelsgatan 11).

OPERAKÄLLAREN.

Annonsera
Barngarderoben

ffProgram*<35laéQt"
Högbergsgatan 45. Telefon 1968.

Till vänster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

OBS! Ijoltaloratoytet,
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre, tid.

/7Ao / HvarJe annonsör får sig nLQ f»/C/0.. tidningen hemsand l/l/0..

■
—

-f- G-ralls.-§"-
—

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

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer,

W\ Tr

Den enda värlriigt praktiska SKKIFMASKIN
som finnes är

//A313131OiVD,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

.Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

(Hotel Kamp.)
Enda kommissionär iFinland för fransk

literatur.

Specialitet: Medicinsk literatm

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

föremål
Obs.! Ingen entré. Obs.!

Middags- & Aftonkonsert. Table cfhote & å !a carte.
Från Stockholm

VIII.
Hos Sigrid Arnoldson

Jag fann henne på ett af de stilla,
men eleganta privathotell, dit icke ju-
bileumsfesternas larm trängt in. Jag
hade aflämnat mitt kort redan dagen
förut och var därför säker på att bli
mottagen. Idessa sma,, af gammalt
renommerade hotell, råda'patriarkaliska
vanor. Hotellets värd ansåg onödigt
att låta anmäla mig.„Knacka blott pä dörrenn:r 15; fru
Arnoldson är hemma", sade han.

Jag följde rådet,
"■Kom in!" hÖr^Jn en melodisk röst
Dön firade unga konstnärinnarl vår

ensam idet stora rummet. Idetlilla
vackra och spirituella ansiktéb är det
ögonen, som mest frappera. Deras
bruna blick är forskande och gifver en
antydning om att konsten ivåra da-
gar icke är svärmeri, men arbete, akt-
pågifvande på sig sjäH', ja, affär.

Ah, en interview!" säger hon en
smula nervöst efter den artiga väl-
komsthälsningen. Sådant förstår jag
icke. Men min man förstårdet bättre.
Han är van därvid. Han kommer
strax."

Nu var det just icke efter hr Fi^ch-
hofs ord vi längtade. Vi ville veta
den kosmopolitisk vordna svenskakonst-
närinnans egna intryck och erfaren-
heter.

nMen det är så litet, jag har att
säga", invände hon. Jag är natur-
ligtvis ofantligt glad öfver att vara
hemma och så tacksam öfver allas
vänlighet. Jag har varit uppe hos
kungen. Se där! Han .har gifvit mig
sitt porträtt med namnteckning. Jag
sjunger här ännu några gånger, så
skalljag till de större landsortsstäderna,
därefter till Kristiania och så till Pc-
ersburg

Nu inträdde hr Fischhof och tog ge-
naät ledningen af samtalet. Det var
slut med det otvungna svenska sam-
talsspråket. Men på sin lättlöpandety-
ska, då och då isprängd med franska,
gaf hr Fischhof många intressanta upp-
lysningar till lifs

Sedan etc decennium re'n är Sigrid
Arnoldson en stjerna i den internatio-
nella konstnärsvärlden. Hon började,
som bekant 21-årig, å operan iMoskwa,
och hon hlef strax diva". Man för-
teg till och med att hon.var debutant;
Sedan har hon ock fört en erkänd in-
ternationell konstnärinnas på segrar ocb

minnen rika lif. Fru Arnoldsons min-
nen äro till och med rikare och märk-
ligare än da flestas. Utdrag ur hennes
autografalbum ha ofta publicerats i
världspressen och i svenska pressen.
Massor af världsberömda snillen ha där
skrifvit artigheter och,snillrikheter. Se
här ett utdrag ur registret öfver de
märkligaste författarne i hennes bok:

Victor Hugo, Dumas fils, Salvini,
Gounod, Bodenstedt, Christine Nilson,
Massenet, Henrik Ibsen, Verdi, Edison,
Adeline Patti, Duse, Pailleron, Coppé.
Meilhac, Halévy, Kaulbach, Blowitz
m. fl.

Döt var idenna bok, som Atnbroise
Thomas, skref sin dedikation nä Sig-
rid Arnoldson, I'idéal de ma Mignon".
Där komplimenterade Léo Delibes I'inc-
omparableLakmé". Där gaf den gamle
Verdi luft åt sin beundran med orden
Alla mia UDica Violetta". Där formu-
lerade slutligen Emile Zola den natu-
ralistiska konstens så häftigt' omdebat-
terade program: Une oeuvre d'art est:
un coin de la nature, vu a travers un;
temparament". Och Coquelin kunde;
icke underlåta att hylla divan med en,
clownkvickhet på sin egen bekostnad:
nAv Eossignol un vieux Coqu —i
elin!"

Men hur många om möjligt ännu
mera smickrande komplimangerhar icke
Sigrid Arnoldson fått mottaga, utom
dem, som stå bevarade idet berömda
albumet! Hr Fiscbhof har demimin-
net och — isina samlingar af tidnings-
urklipp! IWarschau lät en tidning
trycka sina recension öfver henne med
gyllene bokstäfver. IParis sjöng hon
Mignon, då Boulangismens to be or
not to be" sto.d, på dagoroningen. Ge-
neralen satt själf på afgörandets afton
i en. loge på Qpéra comique. Nästa
dag skref en spirituel recensent: Boul-anger har visserligen fått 225,000 rö-
ster, men Arnoldsons röstensam är oss
kärare"

Sjelfve Ernest Renan kunde icke
undgå att åt eftervärlden,lemna en mera
artig än lyckad komplimang åt Sigrid
Arnoldson. Där var en afton, då hon
sjöngimadame.. Alexandre Dumas,' sa-
long: Den spirituelle-religionshumori-
sten yttrade, i det han pekade på dia-
inantkaapparna i madame Arnoldsons
öron: v Les diamants que vous mettez
dans nos öreilles'son-t bier.■ plus j'ol.(w
encore"

Men det är icke nog medspirituella
hyllningar, — - fru Sigrid.Arnoldson har
äfven fått röna excentriska sådana.
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Eric Sundströms
Fotografiutelier.

Hagelstams bokhandel.

i:sta Klass

IUIMNKÄTTNING *^
Wladimirsgatan 32. Telefon 197

J. W. Engberg

Helsingfors Rullgardinsfabriks
tillvärkningar rekommenderas

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

H:fors Nya Tapetaffär, Unionsgala 32.
.losef Wilierg1,(). Henriksgatan 9.

T. Wlnter, Skilnadsg. 19.
11. Ekbom. Alexandersgatnn 17.

John Paisclieff, Brunnsgatan 12. -
A. llcllmiiii. Alexandersgatan 48 :

Finska Färg & Fiirnjssliolagct

Ip Indast god kvalitet!
ggg) Qotumßia!
f^ t&Carfforå!

1 Z fallas! g
Sfiaffir! p

Arthur Bergström, j
0}) _ Helsingfors,
155) Östra Henriksgatan 1, Argos hus. (ijgj

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. Telefon 491.

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

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

CARL BERGROTH
Fabiansgatan N:o 29,

Telefon N:o 750.

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på flaskor som litervis från fat.

Fabiansgatan 27, hörnetafjvorra Es planadg-atan isamma hus- som Nordiska Bo
tillfälle att i ännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kunder.i deras fordringar på ett förstaklass



AXEL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
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Velocfped-Depét.
Ständigt ett \ älsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

*r Velocipeder. -aw
Fennia- -uelocipedar,inländskt fabrikat re-

kommenderas.
North European Cyole Export Co.

N. Esplanadgatan 41

J. NE UM A N fl.
Ang-Korffabrik.

Humleberg 5 Tölö
Försäljningslokaler

Trekanten 3 (Sponnerts hus), tel. 933. SödraEspla-
nado-atan 2. tel. 928. Saluhallen 70—72 tel. 2125.

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland för
Järnsängar Madrasser.

9 ,

Betydl
Illust

igt billigare än de utländska
"erade kataloger på begäran.

Alexandersgatari 50
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Franska Lifförsäkringsbolaget

LUR B AI NE,
få Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. €$>
(|| Garantifonden: 98 miljoner Frcs. f^
((g? Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- (;§))
/ijrjä ringar af alla slag. Genom samarbetemed 45Sjv■»? sjok- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-((§£* baiiie et la Seine beviljas de försäkradevid §js!
/ÄÄ sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
W hvilka fullkomligt säkerställa såväl (lenför- W
"(@ säkrade och hans familj, som ock (le pp.r- V§g)
(få*i söner, med hvilka han stär i affärsförl)in- é§S)
2g[ (lelse för den oundvikliga förlust, som en xi
*^p sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- §§5)
f/gpi ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- S^skänker nämligeu, såsom allmänt bekant, s*?i^§ ]>remierna för hela sjukdomstiden och utbe- <sjy/
f/få taiar 3/4 af kapitaler, om sjukdomen är obot- gSj)*y® lig och resten vid dödsfall Ä

1^ Bolaget L'Urbaines försäkringar äro
Vj^, därför särskildt att rekommendera för lier- oSji
'?£ rar affärsman, dä det gäller att säkerställa W^'03 större affärsföretag genom lifförsäkringy $$$)/
(j/Så emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- gj^jj£ samma störingar svårare sjukdomsfall all-
wj? tid med'öraoch hvilka ofta nog bringa bor-
(flå ges- och förlagsman stora förluster. Ä^>;jj£f För dessaväsentliga fördelar erfordras IS\((@ icke några extra premier utan eudast att fsjj),1
(flå den försäkradeafstår från den årliga vinst- é§hW andelen.
'■Kfå1 Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1 §jj)

(é Qarlvon cffnorring. §$
f f
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TO skönhetens glans, därför att hon redanEn gång dä hon sjungit på operan
iRom mottogs hon vid utträdet ur tea
tern af 15 damer ur den högre säll-
skapsvärlden. Hvar och en af dem
hrill ihanden en bukett, som bar en
bokstaf af hennes namn. De stodo i
vederbörlig ordning, så att hon på bu-
ketterna kunde läsa sitt namn.

eger den
Sigrid Arnoldsons rykte har stått

sig inför -alla storstäders mest grann-
tyckta publik, Hon har sjungit Mig-
non 112 gånger iParis och Carmen
80 gånger dersammastädes. Hon har
sjungit å Coventgarden-teatern iLon-
don under 6 säsonger. Hon sjöng i

Moskva vid den nuvarande zarens krö-
ning 1896, och hon har sett Peters-
burgs.publik för sina "fötter. Men kan-
ske minnes hon ändå med största be-
låtenhet en liten .rundtur iAmerika
1894— 95, da hon sjöng för ett hono-
r.-ir al1 T).000 frcs hvarje afton

—
och

hon sjöng 60 aftnar där borta. Läsa-
ren kan ju själf multiplicera...

"
c:

:<S
Hon har förvärkligat Horatii are

lystna dröm, ty hennes rykte har sti-
git till stjärnorna. En astronom

—
så, berättar åtminstone hr Fischhof—

har gifvit en nyupptäckt planet
hennes namn

""—■-I En hlomsterodlare iHolland har upp-
dragit en präktig varietet af rosor un-
der namnet Sigrid Arnoldson-rosor.

Men ännu mera än öfver utmärkel-
sen att vara rosornas syster och få
Sitt namn inskrifvet bland ftrni:un<Hi-
tets sjernor torde Sigrid Arnoldson ha
fröjdat sig öfver inskriften ii det por-
trätt, som den gamle Gounod gaf henne
efter det, hon i London sjungit ISaiicis
1 hans bekanta, lilla opera I'hilemön
°ch Haacis. Ha» >skref: . A miulame
Sigrid Arnoldson-Baucis, qui n'a p.as a
r«dsvpnrr belle". Det är ungclaiiigcn:
Till fm Arnoldson-liaucis, som gu-
darna icke behöfva förläna ungdoms-

._
_ — Så långt M. Fisohhofs

upplysningar. Hvad som kanske var
ännu intressantare, var det intryck vi
ango af att Sigrid Arnoldson icke fåt-
sitt hufvud förvridet af smickret, gult
det och äran. Hon eger intet af den
naiv.a själfbelåtenhet, som är exempel;
via tenorernas företrädesrätt. Hon ar-
betar. Och därför är hon värd den
hjiirliga sympati, hvarmed hennes hem-
stadS publik alltid mött henne.

3
S-H

*=3 R. >»

hvil (̂M1är tillökadmednya och eleganta dekorationsföroimil och uu^rater, är dä:

i
art%, Pris 'för visitkortsfotografier Fmk. 6 pr. dussin

Notiser.
På grundMagasin du Nord

af upprepade förfrågningar vilja vi
meddela våra ärade läsarinnor att de
briljanta toaletter, hvilka fröken Holm-
lund, fru Stavenow och fröken Tscher-
nichin bära i „Solfjädern", äro från
Magasin du Nords atelier.

— Bayreuth. Arets fästspel bör-
jade d. 19 juli med ,■,Parsifal" och af-
slutades d. 19 augusti med samma mu-
sikdrama, som då gafs för 100:de gån-
gen, ' Antalet af festspelsbesökare var
detta ar 6.000, af hvilka en betydli-
gare del icke tyskar. Kostymer och
dekorationer voro föga olika förraårets.
Likasom då innehade fru Gulbranson
Brunhildes roltiNibelungenringen,herr
Elmblad Fafners. Parsifal" dirigera-
des at kapellm. Anton Seidl (för för-
sta gängen), „ringen" af Hans Eich-
ter. Nästa ar komma ej några fäst-
spel att här gifvas.—

*"*>*-

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

pr par Sm/.-må Senegalfoglar .
d:o Astrilde „ . .
Bandfink .... " .
Blodnäbbsväfvare. .
Eldsfågel
Tigerfink
Syarthutvade nunnan
Trefärgade nunnan .
Coidon blev . . . .
Paralis enka . . . .
Edelsång»re ....
Mosambiksiskan . .
Indigosiskan ....
Nonpareilles ....
Madagaskar väfvare
Saftanrink
Risfågel
Kardinal, röd . . .

hane
pr par

hane „

pr par „
hane

hLyttesängam. , . . , „ ,
Kinesiska näktergalen „ ,
Rosa Kakadue .... „
RödhufvadeInseparablesprpar
i/iidulat-siUJKkajJspapogojor^H^H
Grå utVadesparfpapegojor^^^B
Harzer-sångarepr st.3mp :;<■

FRANS SJÖBLOM jr
Högbergsgatan26

Telefon 1305,
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6. W. KELÄNDER
myypi alkuperäisiä

Wiinejä

Wäkijuomla
tilauksiamaalle ensin tilausuu
delty, hinnat aina halvimmat

Willenkatu N:o 4
Telefooni 1803.

Swift"
,Quadrant"
.Diirkonn'^

Wolff'

f Velocipeddelar
och

W^^KeparaUonerrl^_
N2281 utföras rrvbv. och bil igt

Q. F. Stockmanns Velociped Depot.

Största urval

€flfiswfti°or
billiga priser

<3%ya glasmcufrcstnGf
Mikaelsgatan 3.
vid Sidorowska affären

OLSSON & ALEXSIZ.

//{/A/a Lindfors

«E
(A

O

Helsii.yrors Itcrggatan 10,

D
smällande dörrar eller förargas åt att dörrar ej

avi fiOTYI flTfll7"Trn hållas stängda, kan återvinna sinnesro genom att
Hl \l nl\Kl låtauppsättadörralutaren,>Eclipse",somlevererasUllUUlll UlUJi|l af Helsingfors Rullgardinsfabrik."*

■ Telefon. 1533-,

JOSEF WIBERG
Tapetserare & Dekoratör.

9 Östra Henriksgatan 9
Lager af

Möbeltyger, Gardiner, Mattor
Stoppningsmaterialer.

Fjäder, Dun m. m.
Beställningar i allt hvad till yrket hör emotta-

gas och utförasmed omsorg samt till billiga priser.

Vicehäradshöfding Kaarlo Conradis Advokat-Byrå ~"s<sssg!"L 2S

Florns SVENSKA VELOCIPEDER
voro de enda som erhöllo

GULDMEDALJ
å Stockholmsutställningen

Askergren
N:« 21 N. Esplanadg-.

C:o
Ueneralag'

Anslktsmassage
med ånga och massage rengöreshuden från finnar
pormaskar, kylskador etc.
IV/loni/-k Iicq iHandens och naglarne^vlu-dIVIdMIOUI t/, och försköning.)

Agnes Johannsen.
Grrönnvistskahuset, 1tr. uim^lN.Espl.g.Telefoin. 53-O.

Till

före i Eric Sundström.
Fabiansgatan 2.7

Telef. 83
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T». WUI.FFS
Pappers- & Ritmaterialiehandel

N. Esplanadg. 43
(midtemot Nya Teatern.)

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

Papper & kuvertiaskar, stort urval.
Fotografi-album,
Fotografi-ramer m. m. alt till billiga

priser,

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

Försäljer Kungl. Hoilev. i Stockholm C. W. Schumachcrs väl-
kända l>elikatess Spis- och Knäckebröd iparti o minut.

Obs.! Oöfverträfladti välsmak och näringsvärde.
H. F. Stnrms (i B:t Petersburg) delikata Dill salfgurkorikärl

om 50
— 100 t. o. m. 1,5(X) Bt. till firmans egna noteringar

Rökta varor, all slags Ost, Mejerismör,Delikatesser m. m.
Expedierar till landsortenalla 8l»gs matvaror såsom fiirskt kött,

färsk fisk, grönsaker. Försäljningslokaler:Saluhallarne N;o18— 20
& 109— 111. Telefon 1287—2114.

Telegrafadress:Seelenbrandt

SKYLTAR,
VAPEN,

Dekorerade Glastak,

JjåaflWlalål ¥ Ja &,

JOSEF JÖNSSONs Skyltfabrik,
13. Unionsgatan 13.

Bäst. Billigast.

Albin Lenhardtsons
C*J

C*)

år»j

Cl»

■Tj

CZ#

■_"]■ H

f jBI

Obligationer
säljas pr kontant och på förmånliga afbetalnings.
vilkor

10 Thalers obligationer. 1889 och1893 års
sv teater obligationen prislistor, prospekt och drag-
ningslistor tillhandahålles.

Henning Lignell.
Ce2atra.l-Fa.ssa.g-en.,Utförs,

Ständigt lager af färdiga
BAKI^IiIiAÄEK,

Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
Mikaclsgatuii -

Larson

RESTAURANT!
Kaserngatan 25

Fullständig restauration!
VarmaStående smörgåsbord. Öl på seidlar

portioner m. m.
E. tvanoff.

C. E. Lindgren's
Borst- c*3 r»oias©lfat>rili.

Rödbergsgatan9. BUTIK Alexandersgatan46.
Centrals hus.

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

C. E. LINOGREN.
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Med.Dr.,Docent ibakteriologi vidKarolinska Institutet.

00000
J. C. M^EXMONTAN „© M © IL66 Oskar Erikson & C:o

Optisk & Kirurgisk affärInnehafvare:E. Nyberg,

diner & Spirituösa. för munnens, näsans o. hudens vård Södra Esp anadgatan 14

A. DAHLINBrefpapper Ang. Ludv. Hartwa1
DROGHANDEL,

Mineralvattenfabrik

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

Skilnaden 15—17.
rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

Helsingfors, Aloxandersg. 26, Glogatan 4,

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

Elvira a 15 p:ni.
Reine de Hollande å15p:i

hos

JaeoD r\eineke.
Telefon 169,

olinierade, Fönstervadd.
Fönsterkitt.

52 Alexandersgatan 52
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj.Modeen.

Firmatrjtk utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat15.

Lolisfs parfymer.
Heleolin (Råttgift.)

"Viol tvål ni. m.Helsingfors

■ ■

HOTEL KAMP.
Onsdagen den 29 September^lB97 Torsdagen den 30 September 1897

program:
1. Lyuk lyuk, Marsch 1. Boulanger, Marsch
2. Largo Handel 2. La Sylphide, Tonstuck
3. OuverfcurezuOrpheusinderUnterweltOffenbach 3. Ouverture zu »Dichter & Bauer"Wiener DamorkesternWaldteufel.4. Friilingskinder, Walzer 4. Wiener Kinder, Walzer

Leoncavallo5. Intermezzo avs Pagliaoci" 5. Duett avs La Traviata"
6. Fantasie avs »Die Hugenotten" Meyerbeer. J. C. Schwarz. fi. Fantasie avs „!! Pagliaccio"

6. Heisses Blut, Walzer
7. Lustige Bräder, Walzer Vollstedt. 8. Menschen sind wir alle, Lied
8. Wiener Lieblinge, Potpourri Schwarz,

9. Die Eeise durch Europa,Potpourri
Asch9. Le british patrol 10. Alpenzauber,Mazurka
Ziehrer10. Militärisch, Polka 11. Sei nicht bös, avs Obersteiger"Aletter11. Die kleine Frau, Couplet 12. Grand Pere della victoiiv, Parodie

12. Hoch Habsburg, Marsch Krål

JTERMA.N LIHQDELL.
ss3| Specialaffär för Artist- ét Mltmaterial, fusFilial: Hagnäs Hallar, Broholmen.

Specialaffär.

-"o

W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinnande!, Alexandersg. 52 Telef. 12

Bakteriologiska Laboratorium. g
På begäran af Tandläkaren Herr A.

Lenhardtson har jagundersöktett af honom
sammansatt munvatten, kalladt

STOMJTOL
och får häröfver afgifva följande intyg.

1. Lösningen är opalfärgadoch tillreak-
tionen svagt alkalisk.

2. Den värkar nedförd i tarmkanalen
icke giftigt.

3. Den förhindrarunder en tid af minst
24 timmar syrebildningimjölk.

4. den värkar upphörandeeller högst
väsentligt hämmande af förruttnelse-
prosesser.

5. Den dödar kolerabakterierpå Va
minut samt tyfoidfeberns,difterins och
rosfeberns bakterie på omkring iminut,

6 Den dödar utspädd med 2 delar
vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi-
nut,rosfeberns och difterins bakteriepåmin-
dre än 2 minuter samt tyfoidfebernsbakterie
på 3 minuter.

Då det af Tandläkare I.enhardtson angifha medlet
sålunda eger förmågaatt upphäfvnsyrebildning och för-
ruttnelse imunhålan samt ytterst snabt förstör sjuk-
domsbildande bakterier,somdärstädes kunna förekomma,
måste Jag på det högsta hos allmänheten förorda
dess bruk'

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

Stockholm, den 6 April 1895.

smg ors.

Lehar

(Enda iFinland idenna bransch.)

Artistfärger, alla slag,
Målarduk & Carton
Glödritningsapparater
Penslar, Panåer, Paletter,

Oljor, Fernissor m
Matematiska instrument.

HERMAN LINDEL
H:fors 1897, HufYudstadabladets Nya Tryckeri,

marsch

program:
Desormes.
Schmeling,
Suppé
Strauss

Verdi.
Leoncavallo,

Schenk
Lorens
Conradi
Schamann.
Zeller

Ganef.

_. . .. "rs^;. Specialaffär.

håUbarhet, detta oaktadt priset lågt. fJL", -m'

C
-

■ «■- »» ueodetiska instrument^^^^,Specielaffar for Artist- & RitmaterialJ
Textböcker


