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Frk Gerasimo .vitsch

„SKÅNB", Brand- & Liiförsäkringsaktiebolag:

Middagskonsert HÖte I Ka ITIp
Mn kl. 3 e. m.

' Wiener Barnorkestern J. C. öchwarz.

Kp C^ 1O 1 11 Första AteliernItr. upp. (Vanligapriser. PrisbelöntiParis.) T~l i O. fe. Stahlberg
-- :z.:r::::;,:,;; "~ rotograt

Jacob Ciungquists Tolografisßa Hfelier
Hlexandersg. 19 (ma. tr. fiaaasun.ls9. 2.)J.H.Wiekels

YINHATOEL.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelönt mod guldmedalj vid inånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen i Bordeaux 1895.

Ålbion Lampmagasinet
innehafvare

■Kpiiiän.
Hstörst__spsclalaffär
lör Lampor,Glas, Porsliner,Nickel-
varor, Byster, Barnvagnar, Betro-

leuin & Benzin.
Billigt iparti & minut,

Utför omsorgsfullt och till Billiga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utoiti atelieren. telefon 2453.

AXA LINDHOLM01..1 Q. F. Wikström

Elektrisk affär
Alexandersgatan 7. T. 638Högbgt. 32, Telef. 498

Uppsätter & levererar billiga Elektr,
belysning, Ringledningar &. telefoner. OBS.! Enda specialaffär.

MA.GJLSIN DU NORD.
G. Tahfs

Ylle & Trieotvaruaffär
Äkta

Viner och spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & LindgrenN. Esplanadg. 37. Telef. 1727,
Unionsgatan 17

Juho WirtanensVälsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af Dr Lahmanns

underkläder. SKOAFFÄR.Ensamförsäljn.
C:o's i Grenoble

af Jouvins &
världsberömda 0. Henriksgatan N:o 3.

Största lageraf inhemska skodon. Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

P> P TITIJWWHÅTTTi Fotografisk Atelier.
IU» M. JtT _L AAiAI.JL/'_Ck4A4i Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk, pr duss.

handskar

Ovet avataan krlo 7. Näytäntö aikaa k:!o y,Bja
loppuu krlo 11.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3.
G. F. CARLANOEit.

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,
(vis „ vis Föreningebånken).

Hvarje månad inkomma nyheter,
Specialité: CRAVATTER.

Albmn Lamimumakasimi
Omistaja

Victor Rydman.
Suurin erityis lilke

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

stenvaanuja, Petroleumia &
Benziniä.

Hall/alla tukuttain ja vähittäin.

N. Esplanadg. 31
(Catanis hus.)
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.»CiEBlAIfl AÄé LIFFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGISTETTIN. perd «tamer*~y Generalagentur förFinland, Hagasundsgatan 2. A lUt »«_»_____._._ -_-X.
raåefogram~

Tidning för HelsingforsA. W. EKLUND & C:o &eor<^ tWtäsfröm
S kra d de ri-E t a l) lissem entSkilnadsgatan 19. Telefon 310. Teatrar och Konserter.Välsorteradt lager af Östra Henriksg. N:o 1.

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

Prisen beräknas billiga.

N:o 30. Söndagen den 7 November

DANIEL NYBLIN, FOTOGRA F, Fabiansgg. 31.
SVENSKA TEATERN.

Söndagen d. 7 och Måndagen d. 8 November 1897
kl. 7,30 e. in

För 7:de gången

MARIA STUART.
Tragedi i5 akter (3:dje akten afdelad i 2 tablåer) af

Friedrich von Schiller, Öfversättning

Regie: Avg. Arppe,

Personerna

Elisabeth, drottning af England Frk Bock,

Maria Stuart, drottningaf Skott-
Frk Holmlund,land, fången iEngland .

Robert Dudley, grefve af Lei-
Hr Lindroth,cester , ■

GeorgeTalbot,grefve afShrews-
Hr SwedbergIhTFv^

WiljamCe,___n)aTO_^-^urle_g_HJH_____________!
storskattmästare . . . Hr Stavenovi

Grefven af Kent Hr Lindh.H
WiljamDavison,statssekreterareHrßiégo-M
Ainyas Paulet, riddare, MariasH

väktare Hr Castegren,
Hr Hansson.Mortimer, Paulets broison . .

Grefve Aubespine, fransk mini-
ster Hr Öberg

Grefve Bellievre, fransk ambas-
sadeur extraordinaire. . Hr Fröberg

Hr Franck

Sheriffen igrefskapet
En officer

Hr Beckman.
Hr Fröberg.
Frk Bonnevie,
Frk Bergroth.

En page hos Elisabeth.
En;kammarfru hos Maria
Officerare af Lifvakten. Franska och Engelska her-

rar. Hofbetjäning iElisabets hof. Tjänare och
tjänarinnor hos drottningen af Skottland.

Börjas kl. 7,3. och slutas omkr. kl. 10,30 e. m

Biljettpriserna äro

Länstolar åFmk 4
Parterre nrris 33—72 » » O

73-154 2:50
2:50Parterre-galleri .

Parterre-avantscen
stycketals „ 3: 50„ 3: 50

4- —
,i i,

*"
Purtorre-loge
Förstaradenstcäld^^HFörstaraden . .|
Andra radens avantscen

» 3
» 12

stycketals . 1:50
„ 1:50

Andra radens fond|
Andra radens sida, rrarmpläts^^

„ „ „ öfrigaplatser
Tredje radens avantscen.... » . 1, » 6

stycketals n 1
Tredje radens fond 1

sida
galleri

Obs.l Teaterns biljettkontor är öppet repre-
sentationsdagarnasöcknedagar från kl 9 f. m. — 3
e. m. samt från kl. 4 e. m., sön- och helgdagar kl
9— lo i, va., i— 2 midd. samt från kl. 4 e. ra. äfven-
som de dagar representationericke gifvas, från kl.
12— 3 e. m. Vid förköpförerepresentationsdagener-
lägges förhvarje biljett 10 procent utöfverpriset.

Obs.! Biljetter kunna rekvireras per telefon
Nro 387 _ tider, då biljettkontoret är öppet.

&fa Mm <££ f Fotograf SUNDSTttOMS annons
-IF JD -3>» " a andra och tredje sidorna.

11 I 111 I11 111 i iii^^^^^^M|^B|^^^^^^B
Drugeon Drury, oiarius ;unlri|

väktare Hr _rv("ns_c_iH
Melvil, Marias forne hoimästare Hr Malmströ
Burgoyn,hennes läkare . . .Hr Franck^HHanna Kennedy,hennes amma Frußiégo^H

I^j^h^me^^n^^^^^^^^^^Bmarlri_________________________________________i

SUOM. TEAATTERi.
Sunnuntaina Marraskuun 7 p.nä 1897

näytellän

Kuningas Lear.
Murhenäytelmä 5-näytöksessä (11 kuv.) Kirj

W. Shakespeare. Suom. P. Cajander.

HenkilötLear, Britannian kuningas ....BenjaminLeino.
Franskan kuningas Knut Weckman.Burgundin herttua Eino Salmela.
Cornwallin herttua Otto Närhi.Albanian herttua Evert Suonio.
Kentin kreivi Aleksis Rautio.
Glosterin kreivi Emil Falck.Edgard, Glosterin poika Oskari Salo.Edmund, Glosterin äpäräpoika . .Axel Ahlberg.
Curan, hoviherra. . . Pietari Alpo.

'

Osvald. GoneriPin hovimestari . .Tavi Pesonen.Lääkäri Pietari Alpo.
Narri Adolf Lindfors.Cornwallin palvelija Hemmo Kallio:Päämies Eino Salmela.Ritari lisakki Lattu.
Airut Hemmo Kallio.Goneril \ flvlaria Rangman.
Regan J. Learin tyttäret Salo.GordellaJ [Katri Rautio.Ritareita, sotaherroja, sotamiehiä, seuralaisia ja pal-velijoita. Tapahtumapaikka:Britannia.

'

Kuvaelmat
l:nKuninkaan linnassa.

(Avonainen muutos).
2:n Glosterin linnassa.
3;s Albanian linnassa.
4:s Glosterin linnan piha.

(Pitkä väliaika).s:s Nunimi.
6:s Glosterin linnassa.

(Lyhyt väliaika).

] 7:s Albanian linnassa.
(Pitkä väliaika).

8:s Metsä
9:s Franskalaisten leiri.

i 10:sEnglantilaisteiileiri.
(Avonainen muutos).

ll:a Kenttä kahden leirinvälillä.

Viktor

1897.
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Brudslöjor.
kransar, band, spetsar, sidentyger
och plyscher i största urval hos

Firma H. Ellmin.
9 Alexandersgatan 9

RSTZ SCHRÖDER'ISportaflarl-_7.K>g)t ______&.

Norra Esplanadgatan 37.
innehar välsorteradt lager, Hagel & Kul-

gevär, Revolvrar, gevärtillbehör af alla slag
Amberite & Normal patroner,Skidor, Skridskor,
Velocipeder.

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt

r^ i js _2,
gö 3 -SSsi: . fe « -S j

_____iP__2 a-b-s;
_. 5CO " __: » AS al

g C-. fl_f^
cd

,^___i^i_kL__l______.__A______..____å_L_ki<_i______.___.
_»._-_-__--__

__i_» j_?

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN

lIA 31MON_»,
som skrifver s&väl rysk som vanlig

-
skrift.Brand! & Blomberg Finnes på lager hos

Carl Jacobsen ___ C:o
Helsingfors,Specialitet:

Generalagenter för Finland & SkandinavienVelocipeder & skidor
Cleveiand. Hagelstams bokhandel.Rover.

Westfield. (Hotel Kamp.)
Enda kommissionär iFinland för fransk

literaturTemple.
Opel. Specialitet: Medicinsk literatur

§|Ö!P Prisen å endel mo-
deller nedsatta Hagelstams konsthandel._T

_T (Privatbankens hus, itr. upp.)Brand! & Blomberg.
He_.iiigf.rs, Mikaelsgatan 1_

Permanent utställning af taflor och andra konst--_
-_ föremål

Obs.! Ingen entré. Obs.!

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table cThote & å la carte.
tf)
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Om applåden.
Bruket att applådera ooh hvissla i

teatrarna tog sin början under 17:de
århundradet. Under medeltidenoch re-
naissanceåldern voro teaterföreställnin-
garna iFrankrike organiserade af kyr-
kan och deras religiösakaraktär skyd-
dade dem frän all kritik. Också kan
man ej från denna tid framvisa något
exempel på betalda bifailsyttringar.
Hvisslingen var någonting alldeles nytt
lör Bacine och krönikorna omtala att
vid år 1680 förstauppförandetaf Fon-
tenelles „Aspar" hvisslades det föj för-
sta gången i teatern. „Claquen" om-
talas första gången under 18:de århun-
dradet under den tid då skådespelarne
blefvo alt mer och mer komedianter
och kände ett behof af att städse vara
säkra om bifall. Men sä uppstod en
taflan mellan det betalade bifallet och
publiken, som kände sig retad af de
förras uppträdande, och frän förstare-
publikens tid omtalas ien mängd bro-
chyrer och flygblad att en formligkamp
mellan dessa försiggick. En viss Ban-
det brännmärkte elaquerirerna uti en
roman !_'e nfänt de la Oourtille au le
chef des cabales

-
', ett arbetesom inne-

håller många pikanta detaljer om tea-

terväsendet under förra seklet. Man
får däri bl. a. veta att det gafs flera
grader af bifallsyttringar: stampandet,
det vanliga och det starkare, samt öron-
döfvande bifall. År 1800 blef man
enligt „Bevue Bleve" tvungen att fängs-
la anföraren för claquen, en viss Le-
bloud, till yrket perukmakare, och hans
medhjälpare till ett antal af 40; bland
desse fans en aptekare, en kopparstik-
kare, en tullbetjänt, de öfriga voro af
alla möjliga yrken Polisredogörelsen
härom omtalar att Lebloud af skådespe-
larene uppburit såväl banknoter, som
dyrbarheter och gångbart mynt. Med
olika växlingar har claquen bibehållit
sig ända till våra dagar och florerar
ännu trots allt. En oafgjord fråga
är emellertid huruvida det är tillåtet
att hvissla iteatern? Boileau svarar:
„ja. Det är en rätt man löser sig
till med inträdesbiljetten." Domstolarne
däremot besvara frågan nekande. Flera
hedervärda människor äro af den åsikt
att man med sin biljett endast tillöser
sig inträdesrätt men ingen rätt hvarken
till att klappa eller hvissla. Det är t.
ex. äfven direktorns vid konservatoriet
iBryssel, Gevaerts åsikt, och han har
också lyckats genomföra att intet bul-
lersamt störande tecken, vare sig för

Ibifall eller ogillande, numera någonsin
förekommer å konservatoriets konser-
ter.

Automatiska orkesterdiri-
genter

Vid de italienska Cafés chantants
är vanligen pianisten eller första violi-
nen tillika orkesterdirigent. Då han
sålunda måste själf spela med, kan han
följaktligen endast ge tecken åt orke-
stermedlemmarne att börja, men kan
under styckets utförande icke vidare
angifva hvarken rytmen eller takten,
hvarföre det ej sällan händer att hvar
och en af musikanterna tillämpar sin
personliga uppfattning af saken. För
att afhjälpa detta ledsamma tillstånd
hafva emellertid nu tvänne italienska
teknici, Carcano och Denissa, hvardera
från Turin, konstruerat en apparat, en
mekanisk automat som genom tvänne
pedaler kan af pianisten eller violoni-
sten dirigeras. Med taktpinnen ihan-
den höjer och sänker automatenarmen,
fortare eller långsammare,allt efter som
tempot är. „Le monde artiste" omta-
lar nu att ett första försökmed denna

intressantamekaniknyligenblifvit gjordt
iMarchisios konsertsal iTurin,hvarvid
automatens rörelser uppväckt mycken
munterhet bland publiken,men föröfrigt
i allo fyllt sitt dirigentvärf.

-++-++-
Notiser.

— Ett nytt stycke af Ernst von
Wolzogen har uppförts å Lessingtea-
tern iBerlin. Stycket är en komedi i
fyra akter med titeln „Unjamweweu.
Under första hälften af pjesen tyckes
framgången komma att blifva mycket
stor, men sedermera förändrade sig
situationen,och slutresultatet blef fiasko.
Titeln hänsyftar på ett kolonialsällskap,
hvilket kommit till stånd på initativ af
en afrikaresande, ihvilken förf. tyckes
hafva porträtterat den sorgligt beryk-
tade drr Karl Peters. Pjesen tyckes
vara ett slags apologi för denne. Hjäl-
ten istycket är framstäld som en kraft-
natur, men intresset för honom förlä-
mas genom att han egentligen icke er-
öfrar annat än kvinnohjärtan.

— En ny Hamlet. På Lyceum-
teatern i London har en Dy Hamlet-
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, skilnaden 4.

Helsingfors filharmoniska
Sällskap.

Tisdagen den 9 November 1897

Populär Konsert.

BODEGA ESPANOIA
Helsingfors.

Försäljningiparti ooh minutafendast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Barngarderoben
Högbergsgatan 45, Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanaden.

Beställningar emottagas.
<_> _B S.! ____o___L«l__>_--_t'fc.;y--tO"-_

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. Telefon 491.

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

Sallader, Lök,Svamp, Gurka, Appel.
Kraftkött,Saltade Biskor å 5 och 10 kg. kärl
Uleåborgs iskällar Lax å 1fK kärl.

CARL BERGROTH
Fabiansgatan N:o 29,

Telefon N:o 750

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på flaskor som litervis från fat.

i:sta Klass

BADINRÄTTNING _»______^

Wladimirsgatan 32. Telefon 197
J. W. Engberg

Hilda,Lönngfréns

Damskrädderi
Kaserngatan N:o 26

förfärdigar af resp. kunders egna tyger såväl
enkla som elegantaste

PgT JDamklädningrar. ~Hft|

IModernt och omsorgsfullt arbete garanteras.

JOSEF WIBERGS
-*■ Aiigrciiiiigsanstalt *-

or fjäder o. dun

Begagnade Fjäder & Dun ångrenas och be-
frias absolut från all orenlighet. Fjädren kan in-
lämnas till affären Öst. Henriksgt Nro 9., eller
telefon 5 10, då den afhämtas på begäran

Josef Wiberg

Uleåborgska
Chartcuterihandeln
Högbergsgatan45. (Ändra gården från S.Esplanadg.)

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

—
OBS! Beatällningar å varma och kalla sexor emottagas.

~IÄ %

som finnes är

Eric Sundströms Fabiansgatan 27, hörnet af Norra Esplanadgatan,isamma Im. som Nordiska Bosättnings»^1

tillfälle att i ännu högre grad än hittils tillmötesgå ärade kunder i deras fordringar pä, ett förstakW^Fotografiatelier.
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Velociped-Depét.
Ständigt ett välsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

m- Velocipeder.
„Fennia"-velocipe_er, inländskt fabrikatre-

kommenderas.
North European Cycle Export C:o.

Mikaelsgatan 17

J. i\E C !H a r. r\T.
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.

:

fi. W. BSLAXDSB
säljer

VINER

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

Willhelmsgatan N:o 4.
Telefon 1803.

0

ta
«)H
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« «-

JOSEF WIBERG Största urval
Tapetserare & Dekoratör. Glasvaror

9 Östra Henriksgatan 9 Till billiga priser
Lager af

<3tya glasmagasinetMöbeltyger,Gardiner, Mattor
Stoppningsmaterialer.

Fjäder, Dun m. m. 3
OBS:

Mikaelsgatan 3.
vid Sidorowska affärenBeställningar i allt hvad till yrket hör emottagas och uttörasmed omsorg samt 'till billiga priser OXSSON & ÅISXBIZ.

Telefon SIO.

Vicehäradshöfding Kaarlo Conradis Advokat-Byrå 23

« Väljusterad biljard Selma Nyberg'S Café Vestra Henriksgatan 18,
»* midtemot Studenthuset.

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland for
Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än deutländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständiggaranti.

(é '
'|$

|g Franska Lifförsäkringsbolaget_1 ®§ LUR B AlNE, §
W Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. WW Garantifonden: 98 miljoner Frcs. fj^i

. Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- ||^(få ringar af alla slag. Genom samarbete med Äfcsjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- yg
«&!) baiue et la Seine beviljas de försäkradevid (Sjj)
(Ä| sjukdom och olycksfall särskilda förmåner Äjh2g hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- Wi& säkrade och hans familj, som ock de per- S§)
(få söner, med hvilka han står iaifärsförbin.
a^ velse for den oundvikliga förlust, som en W_(}_. sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- §W
(få leren olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- S^
a skänker nämligen, såsom allmänt bekant, W_g_»> premierna för hela sjukdomstiden och utbe- §)$>
(g!| taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- «&)lig och resten vid dödsfall. w

Bolaget LTrbaines försäkringar äro .jjjg)(gg därför särskildt att rekommendera förher- äji
2K rar affärsmän, då det gäller att säkerställaIjfip större affärsföretag genom lifförsäkring, fgj)OS| emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- ä*vsamma störingar svårare sjukdomsfall all- WIjfij? tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor-(få ges- och förlagsman stora förluster. Ä>^
(få . Kör dessaväsentliga fördelarerfordras JkTicke några extra premier utan endast att sss(W| den försäkrade afstår från den årliga vinst- Jss;j£i andelen. -SlJ'(JK? Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. tf§)
.§ oar*f von <ffinorring. <f$

| JULIUS SJÖGREN
«< Mikaelsgatan 4, Centrals hus. >»

\ Ylle- och trikotvaruaffär. \
« Välsorteradt lager. Billiga priser. £
»¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥»¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥»

Perssons stickmaskiner.
belönade med guldmedalj på utställningeniStoc-
holm, med räkneapparater och mönsterkort äf-
vensom Atlas billiga svenska stickmaskiner säljas
såväl per kontant som på månatliga afbetal=
ningar.

Lager finnes af ullgarn irikt urval äfven-
som stickade arbeten såsom strumpor, lama-
sker, vantar tröjor etc.

Beställningar pä all slags maskinstickning
emottagas. Garnförsäljning: Mikaelsgatan N:o 2Tel. 13 32. Kontorr HögbergsgatanN:o 30 Tel. 1298.

TH. NEOUiUS.

OpocC
är det bästa fläckvatten i världen

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

och

Tauluraami-kauppaTafvelram-handel
Alexandersgatan 15. Aleksanterinkatu 15

Helsingfors, Helsingissä
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framställare, mr Forbes Robertson, idagarne gjort mycken lycka. Det är
en bland de själfullaste och mest för-finade tolkningar af Hamletgestalten,

P
m

som man på många år kan erinra sigha sett", skrifver „Daily Chronicle".»Några tidigare framställare hafva otvif-
velaktigt gifvit en mäktigare prägel åt
de mera upprörda scenerna,en och an-nan har måhända också med subtilare
ironi behandlat scenerna mellanprinsen
och hofmännen; men ingen har så helt
gJO« skäl för namnet „Sweet prince".■torbea Rober-sons Hamlet har icke nå-gon like i naturligt behagoch oförstäldalskvärhhet; ingen har som han gifvit
geistalt åt det „ädla hjärtat", till hvil-ket Horatio med tårade ögon sägerfarväl".

*»H ;

*__! Vid Sedanfesten uppfördes å
» 'ctoriateatern i Magdeburg det alle-

goriska festspelet „Alsatia" med pro-log och epilog af Gustav Schulz och
mottogs med lifligt bifall.iS

Hofteatern iDarmstadt rönte
lifl'gt bifall med uppförandet af G.

■ ■.IA -1■

_____________________________________ — — —
' Yl'ken är tillökadmed nya och eleganta (1

Pris för visitkortsfotografierFmk 6 p:

Hauptmanns skådespel „Die versunkene
Glocke," hvilket som bekant är under
öfversättning för uppförande å svenska
och danska scener

— Minnesvård öfver Brahms.
En komité af framstående musiker har
utfärdat ett upprop till resande af en
minnesvård öfver Brahms iHamburg,
mästarens fädernesstad

— Max Halbes nästa dramatiska
arbete kommer att betitlas „Das tau-
sendjährige Reich" och spelar ibörjan
af detta ärhunrade i författarens födel-
sebygd Vestpreussen.

— Wiens teatrar. Carlteaternhar
af censuren förbjudits att uppföra Ger-
hart Hauptmanns skådespel „Die We-
ber". — A Raimundteatern uppnådde
det nya stycket „Der Procurist" af
Gerhard och Landesbergendast medför-
sta akten bifall. — Joseph Kainz har
engagerats för Hofburgtheater. — Den
berömdeitalienske skådespelarenErmete

Zacconi,hvars framgångar iIbsens „Ge-
spenster" väckt uppseende, spelade å
Carlteatern i det nya skådespelet I
Disonesti" (Die Unehrlichen) af G. Eo-
vetta så effektfullt, att därigenom styk-
kets brister öfverskyldes, skrifver en
recensent.

— Zigenarbaronen", Johann
Strauss' framgångsrika operett, har re-
dan upplefvat sin 250:de föreställning
å Theater an der Wien iWien.

— Verdi, som trots sina idagarne
fylda åttiofyra år fortfarande är ibe-
sittning af oförminskade själs- och
kroppskrafter, lär, enligt hvad förläg-
garen Ricordi meddelat Neue Freie
Presse, under sista tiden ha kompone-
rat ett „Te deum" och ett „Stabat Ma-
ter". Däremot existerar intet af de
operautkast, som tillskrifvas honom.
Men den åldrige mästaren är lifligt upp-
tagen af ett arbete, som är ämnadt att
hugfästa hans minne för kommande
släkten, nämligen det hem för konstnä-
rer, som han låter uppföraiMilano och

åt hvilket han anslagit en större del af
sin förmögenhet. Byggnaden, en asyl
för ålderstigna konstnärer och konst-
närinnor, som ien eller annan egenskap
tillhört teatern, skallblifva färdig nästa
sommar och är afsedd att rymma 100
personer. Den uppföresaf Camillo Boito—

en bror till tonsättaren
—

för en
konstnad af öfver 500,000 lire och be-
står af bonings,um, en konsertsal och
ett kapell. Tillbestridande af dess un-
derhåll har Verdi dessutom bestämt en
årlig summa af 70,000 francs. Gång
pä gång färdas Verdi från S:t Agata
till Milano för att öh-ertygasig om ar-
betets framåtskridande, och öfvervakan-
det af byggnaden och dess inredning
utgör för närvarande hans enda syssel-
sättning.

— Shakespearesskådespel„Cym-
beline",som mera sällan uppföres,gafs
nyligen å hofteatern iMiinchen. Fram-
gången var obestridlig, isynnerhet rönte
styckets förträffliga iscensättning lifligt
erkännande.
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&am6rini Restaurant. A .ÖV CionilDPfl CONDITORI & BAtIBRI ägrST^L
i\ I 'IM IrlV H°9berflsgatan 21Tel 330. bakade bullar, samt
Ii IA 1111l1111 11 Filialer: Hbgbergsgatan N:o 3. stort urval af skorporl__*Uil_ X lMU_.ll.l_J Saluhallen N:o 112. och olika sorters små

Hennes Saluhallar N:o 16. bröd.

\Hulda Lindfors

Ledig annonsplats.
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Helsingfors

lekorationsföreniiil och apparater, är därföre i

ir. dussin

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27
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l.erggatan 10

T. WINTER.
TapetserareaffärSkilnadsgatanItt.

Telefon 1870.Rekommenderarsitt välsorterade lager afTammerforsTapeter <)" Bårder.
i) lloseller, afrenson, I'agef, Fiber, Fjäder och Dun.

Fotbeliandling1

meddelas af Agnes Johann-
sen utex. frän Kongl. Hof,
Fältskär Oh. Berggren.

N. Esplanadgatan 27,
1 trappa upp.

Telefon 83.
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Carl Avg. Seelenbrandt
(Ombud för C. W. Sehumaeher)

Försäljer Kungl.Hollev. iStockholm C. W. Schumacliers väl-
kända Kclikatess Spis- och Knäckebrödiparti o. minut.

Obs.! Oöfverträffadti välsmak och näringsvärde.
H. F. Sturms (i S:t Petersburg) delikata Dill saltgurkorikärl

om 50— 100 t. o. m. 1,500 st. till firmans egna noteringar.
Rökta varor, all slags Ost, Mejerismör,Delikatesser m. m.
Expedierar tilllandsorten alla slagsmatvaror säsoni färsktkött,

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

Telegrafadress:Seelenbrandt

SKYLTAR,
VAPEN,

Dekorerade Glastak,
GLASBOKSTAFYER,

JOSEF JONSSONS Skyltfabrik,
13. Unionsgatan 13.

Bäst. Billigast.

ooooooooooooooc'
Kongl. Karolinska Institutets

Bakteriologiska Laboratorium.
På begäran af Tandläkaren Herr A.

Lenhardtson har jagundersöktett af honom
sammansatt munvatten, kaliadt

Albin Lenhardtsons
STOMATOL

I»l och t'är häröfver afgiiva följande intyg. Pj
1. Lösningen äropalfärgad och tillreak- Ä3JT tionen svagt alkalisk, J&O 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen Ofi% i-eke giftigt. A

3T 3. Den förhindrarunder en tid afminst X
V^ 24: timmar syrebildning imjölk. Q
Ä 4. den värkar upphörandeellerhögst fåpf väsentligt hämmande af förruttnelse- _STV!? prosesser. Q
/% 5. Den dödar kolerabakterierpå 1/„ (S2? minut samt tyfoidfeberns,difterins och ar

rosfeberns bakterie pa omkring 1 minut, .36 Den dödar utspädd med 2 delar /%
2E vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- V?önut, rosfeberns ochdifterins bakteriepåmin- \j/(!} dre än2 minuter samt tyfoidfebernsbakterie Ä
3t på 3 minuter. Jjj'
V<r Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet V_r
O sålunda eger förmågaatt upphäfvasyrebildningoch för-

ruttnelse imunhålan samt ytterst snabt förstörsjuk- ImT§ domsbildandebakterier,som därstädes kunna förekomma,
måste jag på det högsta hos allmänheten förorda V_r
dess bruk.

Att det samma äfvensom yttremedel imångahän- Varf^ seende böräga en vidsträckt användning framgår osökt A^jLa* "f less ofvan anfördastarkt bakteriedödande värkan. V/
Q Stockholm, den 6 April 1895.

"

O aav. iiAasiiii of!% Med. Dr.,Docentibakteriologi vidKarolinska Institutet. /JJ

Herrar Akademici
Obs»!

Restauration äter manIStudenthusets
bäst och billigast.

Frukost, Middag' och Kvällsvard
för 50 mark per månad.

Nya barrrgarderoben
2 Michaelsgatan 2

emottager beställningar å

Vinterkappor, Paletåer m. m
Omsorgsfullt arbete. Billiga priser

K. F. Larsson,

Kaserngatan
iiEST lil 11 A vi'låTmti*

■ °
år m MOTpå seidlar. Varmaportionerm. m. H^Jj HbJV

E. IvanofF.
C. E. LINDGREN's

ZBorst- c__s .-Pexiself-altDrils.
Rödbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgratan 46.

Centrals hus.
Rekommenderar sina prishelönta tillvärkningar iparti 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.52. Telef. 2178. Helsingfors.
TU. WULFFi

Pappers- & Ritmaterialiehandel.
N. Esplanadg. 43

(midtemot Kya Teatern.)
Fotografi Album, eleganta och starka.

FotografiRamar.
Papeterier,största urval.

Cirkelbestick, ryndsystem
prisbelönt fabrikat m. m. m. m.

J. C. M^XMONTAN „© M © IL/6
Innehafvare:E.Nyberg.

Oskar Ejrikson & C:o
Optisk & Kirurgisk affär

CD

Diner & Spirituösa. för munnens, näsans o. hudens vård. Södra Esplanadgatan 14. a
3Brefpapper Avg. Liv. Hartwa: K. A. DAHLIN

DROGHANDEL,
Mineralvattenfabrik

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

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

Helsingfors, Alemtag.26, Glogatan 4. fA~t.C>I3L.Sac/u å 20 p:i.

Elvira å 15 p.i.

Heine de kol-
lande å 15p:i.

Ji,J_a_3_i_, nos

Jaeot» Reincke.

Telefon 169,
olinierade.

z -p.
CO <
K b _n__ * <*> ■

_. afet, _ O o
y »Is 52 Alexandersgatan52

Fönstervadd.
Fönsterkitt.

Lolis.s parfymer.
Heleolin (Råttgift)

Viol tvål m. in.

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

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat 15. Helsingfors
"<-_■
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HOTEL KAMP.
Måndagen den 8 November 1897Söndagen den 7 November 1897 Tisdagen den 9 November 1897

"program:program: program.
1. Kärntnerlieder, Marsch SeifertItalienischer Zapfenstreich, Marsch. Drescher Philippovitsch-Marsch Kral,Q
2. La Sylphide SchmelingLiebostraum, Gavotte Fischer Stefanie-Gavottc Czibulka,
3. Ouverture zu „Dichter & Bauer" Sappe,Ouverture zu „Martha" Flotow, Ouverture zu „Orpheus" Offenbach.
4. Dorfschwalben, Walzer Strauss.4. Kiinstlerleben, Walzer Strauss Natursänger, Walzer Ziehrer
5. G-rossmtitterchen Langer5. Largo Handel Alla stella confidente.Romanze. .Robaudi
6. Fantasie avs „Romeo & Julia" G-ounod6. Fantasie avs „Maskenball" Verdi, Fantasie avs Aida Verdi,

—
___£

2-
_^

***
O -i

"- er

:0

S 3l

7. Em Tag in Wien, Potpourri
8. Bekannte Worte, Walzer
9. Di. Mtihle im Schwarzwalde

10. "Wiener Lieder

11. Schnadahupferl, Polka
12. Le petit corporal,Marsch

mMå

<$orås~f <£aR~, kVägg~ oeR &ieéestattampor,
Kupor, Brännare,

«__l__£i slags l«fc_oai>l;ilXToe_bLC_.__*

PI~ Största,sortiment. ~3B§
Brons och KristallLjuskronor,Kronor förgas & elektriskt
ljus, Lampetter, Väggarmar, Lampslöjor, Skärmar: siden,
crépe, satin.

Största urval Amplar
o_s_.t__*£_, fina ocli ToillisE-

(ifrån Fmk 6. 8'" rundbrännare.)

OBS.! PartiTämpör^^^^^^^H
bords,

lampglas, vekel
OBS.! (Återförsäljare erhådla\\största,möjliga,rabatt). |

Extra billiga Bordslampor, Wunderlampor, Alaba-
sterlampor. Nytt! „Superbalampan'< (största ljuskraft),
Lyktor, Lanternor, Prismer, Ljusmansclietter.)

Italienska Terracotta Taser, Fat & Figurer,Frauska
och Böhmiska Bisqvit & Porslins Figurer.

Schwarz. Ziehrer
Strauss, Ivanovici
Eilenberg.
Schwarz, Komzak,

Wagner Granne,

Desormes Desormes

-a^s^ Lamp-, Galanteri- & Kortvaruaffär

7. Der Traum eines Eeservisten, Ton
gemälde

8. Donauwellen, Walzer
9. Intermezzoavs„Cavalleriarusticana" Mascagni,

10. Lustiges Marschpotpourri
11. La Czarine, Mazurka
12, Boulanger Marsch

C. GOHLF,
en gross; en detaflj.

OBS.! Saison Noveautés inkomna. OBS.!

Walzer avs der^Operette„Nordlicht" Millöcker
Amorette, Intermezzo Schmeling

Zeitschriften, Potpourri Urlaub,
Militärisch. Polka Ziehrer
Die Schmiede im Walde Michaelis
Cospi-Marsch Schwarz,

tak, vägg

Hrfors 1897, Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri

c.


