
3.GERIAIIA46 lifforsäkrimgs aktiebolagistettin. Ferd. Stamer.
__^ Generalagentur förFinland, Hagasundsgatan 2.

3rQgram~éMaåef
Tidning för HelsingforsA. W. EKLUND & C:oH

IS Skilnadsgatan 19. Telefon 310 Teatrar och Konserter.Välsorteradt lager af Ledig annonsplats

Viner cfc Spirituösa
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredagbilligapriser.01

I
N:o 17 1897.Fredagen den 8 Oktober.

To DANIEL NYBLIN, FOTOGEAF, Fabiansg-. 31.
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„ ° . „ lianer Wamorfiesfern <3. V. öcfi&arz. från kl. Be. m.
Trän kl. u G. iHi _^^ »̂^^mm^

K FörstaAteliern 1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) ■— g #»

t ifr)hlbprn Andpa Ateiiem 4 tr-^p- (Bmisa priser- e mk pr duss)- ot o q aia■ "■ WIUIIiMUI IJ Helsingfors, Alexandersgatan17. ö

SVENSKA TEATERN,
Fredagen den 8 Oktober 1897,

kl. 7, 30 e. m

Sodfßöps/örestalIning.
För fjärde (12:te) gången

=![%) ;^^

Lustspeli4 akter af Rudolf Kneisel. Fri
öfversättning af Oscar Wijkander

Kegie: Mauritz Swedberg

Personerna

Bollwitz, kapitalist Hr Riégo
Fru Bränder

fFru Stavenow.
Carolina, hans hustru . .
Wanda )

\ hans döttrar
Meta J
Arthur Skytte, byggmästare

Bonnevie

gift med Wanda Hr Öberg

Moritz Pendel, kemist Hr Stavenow
Doktor Pfeiffer Hr Fränek.

(Frk. TschernichinBertha"!
; tjänsteflickorMina J jFrk. Gerasimowitsch

Tinecke, hårfrisör Hr Castegren:
August Wurzel, soldat Hr Lindh

l:sta polisbetjänten Hr Preoht
2:dra polisbetjänten Hr Svensson.
En portvakt Hr Kahlsson

Scenen är iBerlin

Börjas kl 7,3o och slutas omkr. kl. 10 e. m
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O TJ» Fotograf SUNDSTRÖMS annons
-■"raP«» å andra och tredje sidorna.

SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Lokakuun 8 p:nä 1897.

näytellään

Esimerkin voima.
(Les Brébis de Panurge.)

1-näytöksinenhuvinäytelmä. KirjoittanutHenry Meilhac
ja Ludovic Halevy, Sviomentanut Anni Levander.

Henkilöt
Evert Suonio
Olga Salo.

Jacques Durand
Marthe Nervil
GabrielleDarcy
Antoine. . "

Kirsti Suonio
Pietari Alpo.

Kninka kesvtetään.äkäpussi
(varning of a shrew.)

5-näytöksinen näytelmä (7 kuvaelmaa.) Kirjoittanut
William Shakespeare. SuomentanutK. Krainsu.

Henkilöt:
Petruchio, rikas aatelismies Vero-

nasta
- . Adolf Lindfors.

Baptista,rikasaatelismiesPaduassa Taavi Pesonen.
Katarina/ , .. .. /Kirsti Sainio.
Bianoa / hanen tyttarenba " (Sirkka Herzbera
Vincentio, aatelismiesPisasta . .Benjamin LeinoJ
Lucentio, hanen poikansa , . . Evert Suonio M
Gremio i

"" " /Emil Falck,

HoXnsio Wianca^^^^|otto M
Lucention pal-

velijoita \olga Leino.
/Hemmo Kallio
\olga Salo.
Mimmy Leino.
lisakki Lattu.

&""?io\ Petruchin palfSjSS
CurtiS / r j

Leski
Maisteri
"R.äätäli

Petruchion ja Baptistan palvelijoita.
Tapaus: l:nen, 2:nen, 3:mas ja s:des näytösPaduassa

4:jäs näytösPetruchionmaatilalla.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo VaB Ja
loppuu k:lo '/., 11.
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Herr Adolf Lindfors.

Jakob Ljungqvists Fotografiska AtelierH. WICKELS
»iålilL Utför omsorgsfullt och till billiga priser allt fotografiskt arbete såväl

inom som utom atelieren. Telefon 2433.

ABRAKS PUNSCH,

AXEL PALMROOS
Lager af fina äkta Viner>

Copnac, LlkSrer & Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(visivis Föreniiigsbanken).

Hvar]e månad inkomma nyheter,
Specialité:CRAVATTER.

J.

Prisljolönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse ho-
derspris (Diplome d'honneur) vidutställ-
ningen iBordeaux 1895.

MA.GJLSIN JDU NORD.
Altoon Lampmagasinet

Ylle- & TricotvaruaffärInneli. Victor Rgdman.
Största specialaffär för

N. Esplanadg. J/M
Välsorteradt lagerjömign>"se|
Hufvuddepotaf D:r Lahmanns

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

i Grenoble världsberömda
handskar.Billigt iparti & minut

r T»' -nVWTnrnATTT, Fotografisk Atelier
Km JLP JL ÄBII JLfÄAL JU Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk. pr duss

STic. Antipins.

Elektriska affär,
n^Tsrla.nca.se. 34. T.897. H:fois,

utför installationer af hvarjc slagväl o.
tillerkändtbilligastepriser. Säljer l:ma
mattrialo. apparater billigt!

G. Alhion Lamppumakasiini
Victor RijdmanOmistaja

Suurin erityis liike
Lamppuja,Lasia, Porsliinia,Nik-

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

Halvalla tukuttain Ja vähittäin
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Alexandersgr. 19 (ing1, fr.Hagasundsg.2.)

Axa Lindholm
Tapisseriaffär.

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

Tahfs Akta

Viner och spirituösa
direkt inporterade från utlandet hos

Telef. 1727 Hjelt & Lindgren
Unionsgatan 17.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

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

N. Esplanadg. 31
(Catanis hus.)



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, skilnadbn 4.
Brudslöjor

kransar, band, spetsar, sidentyger
och plyscher i störstaurval hos

Firma H. Ellniin.
9 Alexandersg-atan 9.

-»# Gevär & Jakttillbehör. #«^
Patroner laddade med

Normal & Amberite
röksvagt krut.

Fritz Scröder's sportaffär.
Norra Esplauadgatan 37.

BODEGA ANDALUZA
Helsingfors. 28 Unioiisgatan 28.

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

Högaktningsfullt:
Jolna XjVi.xxca.ixi.
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flKl^nilöinbprg:
Specialitet:

Velocipeder & skidor
Cleveland.

Rover.
| Westfield. |\ Temple. %I Opel. I
■3 KHIT Prisenå endel mo- "^fc| E.
■^ deller nedsatta. fe

\ Brandf & Blomberg. %■
Helsingfors, Mikaelsgatan 15).

OPERAKÄLLAREN.

BODEGA ESPANOLA
Filliarmoniska Sällskapet. Helsingfors.

Försäljningiparti och minut,afendastäkta utländska

4:de VINER &
SPIRITUÖSA.

populära V^oasertea Barngai*deB4@be^
gifves

Lördagen den 9 Oktober kl. x/a 8 e. m

Högbergsgatan 45. Telefon 1968.
Till venster, första porten från Esplanaden.

Beställningar emottagas.
OI3JS!Liolialoratoytct,

Soeietetshuset
Helsingfors CharkuteriProgram

Ouverture till op.Si j'etaidRoi" Adam
Waldteufel

2. Michaelsgatan 2. Telefon 491.
-.-<■% E.ekommenderar fäirska varor alla dagar

Kaffefrukost å 65 p. portion.
Engelsk thefrukost å 65 p. portion

Varma portioner å 75 p.

Espana vals
Moment musical Sohubert
Rhapsodie N:o 2 Liszt

CARL BERGROTHPaus
Fabiansgatan N:o 29,

Ouverture till Girondisterna" . Litolff Telefon N:o 750
WieniawskiKonsert (D-moll) lör violin SPIRITUÖSA och VINERAllegro moderato. Romans. Finale a la Zingara,

såväl på flaskor som litervis från fat(hr Willy Neumann.)

7. Norsk konstnärskarnaval Svendsen i:sta Klass
Paus BADINKATTNIM j»

8. Förspel till op. nLohengrin" Wladimirsgatan 32. Telefon 197(3:dje akten) Wagner
J. W. Engberg9. ,,SoDge d'amo»r apres le bal"

för stråkork Cz bulka
10. Björneborgarnesmars-ch Helsingfors Rullgardinsfabriks

tillvärknlngar rekommenderas
Säljas af nedanstående firmor

Den enda värkligt praktiska SKEIFMASKIN
som finnes är

Sandiidrt Tnpetmngasin,N. Espianadg. 27.H:fors Nya Tapotafffir, Unionsgala 32.
Josef Wihisrj;, ö. Henriksgatan 9.

T. Winter, Skilnadsg. 19.
11. KklKsni. Alexandersgatan 17.

Jolm Paisclieff, Brunnsgatan 12.
A. llollmnn, Alexandersgatan 48

Finska Färg & Farnissbolngct

//A 31M OND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
He 1sin g- f ors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

S2= I

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

Enda kommissionär iFinland för fransk Ul©åib€3i*gska
literatur

Charkuferihandeln
Specialitet: Medicinsk literatur Högbergsgatan45. (Andragården frånS.Esplanadg.)

Rikaste urval Gharkuterivaror.
Hagelstams konsthandel.

(Privatbankens hus, itr. upp.)

Sylter, safter, salader, konserver, Uleåborgska
fågel konserver färgska ägg m. m.

Servering af: Kaffe, tlié. chokolade, kaffefru-kost, smörgåsar, mjölk, boulj..n?, varma portioner,
läskdrycker, n>. ni.Permanent utställning af taflor och andra konst-

föremål Propra serveringsrum.
Obs.! Ingen entré. Obs.! Matgäster emottages per månad.

OBS! Beatällningar å varma och kalla sexor emottagas

Middags- & Aftonkonsert. Table dhote & å la carte.
Från Stockholm

Teaterfrågan och direktör Fred-
rikson

Teaterkomité har ändtligen tillsatts,
och det mest anmärkningsvärda vid
densamma är att direktör Fredrikson
icke blifvit medlem däraf.

Detta är för resten rimligt nog, ty
han har ju att bevaka ett enskildt af-
färsintresse, som icke står så helt och
hålletisamklang med konsten.

Så snart nämligen detta spelar är
slut och nya operan tages ibruk är
associationen kontraktsenligt upplöst
och skyldig att afträda all sin teater-
egendom, kulisser, kostymer, mobilier
m. m. till staten utan ersättning.

Hr Fredrikson motser helt naturligt
å associationens vägnar denna slutupp-
görelsens dag med föga glädje. Och
lika ifrigt som norska vestern spjer-
nar emot all Samröring" med Sverige,
ifrar han emot hvarje slag af samrö-
ring mellan Dramatiska teatern och
Operan

Man måste ge honom rätt så till
vida, att det ivärkligheten nog torde

visa sig ogörligt att varaktigt förena
de två konstarterna under ett och sam-
ma tak. De skulle trampa hvarandra
på tårna alt för mycket — för att nu
nytja ett vulgärt talesätt — och dess-
utom skulle det för båda bliden bleka
nöden, enär vår föga kulturälskande
riksdag näppeligen skulle höja anslaget
till teaterväsendet utöfver den nuva-
rande summan, sedan man lyckligt och
väl fått de dramtiska och lyriska ar-
tisterna sammanfösta.

Men — associationens upplösningär
en conditio sine gua non för den sven-
ska talscenens uppblomstring. Det må-
ste bli ett slut på boudoirdramatiken
vid Kungsträdgården. När alla konst-
älskande människor nu en gång äro
eniga om det — då bör advokaten för
detta slags dramatik icke släppas in i
en komité, hvars värksamhet bör vara
reformatorisk.

Det säges emellertid,att hofintenden-
ten Almlöf är så sjuklig, att han tän-
ker afsäga sig uppdrager. Genom den
luckan hoppas associationadirektören
sannolikt slippa io.

Direktör Fredriksomerfarenhet egna
vi all den ära den är värd. Men vi
tro, att denna erfarenhet kommer ko-
milén lika bra till godo, om man vid

de tillfällen, det aktas nödigt, begär
upplysningar af honom.

Skulle komiién behöfvaen suppleant,
så finnes en fullkomligt opartisk och i
alla afseenden lämplig Bådan: direktö-
ren Anders Willmau.—

Från åtskilliga håll ha vi
iemellertid hört uppgifvas att inflytelse-
Irika komitéledamöter skola vara be-
nägna för en ordning, som utgör en
modifikation af den under gamla ope-
rans tid rådande, och som skulle ta sig
ut sålunda: Båda teatrarna förenas
vader en direktör,som har fackmanna-
mässiga snbdirektörer för lyriska och
dramatiska afdelningen. Dramatiska af-
delningen får sin egen lokal, men är
skyldig att minst en gäng i veckan
spela något stort dramatiskt värk iope-
rans lokal, på det att den dramatiska
scenkonsten må tå både tillfälle och
skyldighet att vänja sig vid större
former.

Denna ordning syneä ganskaidealisk,
men till genomförandekräfves en vik-
tig och svår åtkomlig sak:pengar.

H. K
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'd:o ,grå „ „ 40: —
Hyttesångard..... „ „ 26: 50
Kinesiska näktergalen „ „ 40:—
Rosa Kakadue .... „ »60: —
RödhufvadeInseparablespr par „ 50: —
Undulat-sällskapspapegojor„ »50: —
Gråhufvadesparfpapegojor „ „ 25: —
Harzer-sångarepr st. SSy: 30:

—
Smf- 100: —

FRANS SJÖBLOM jr
Högbergsgatan26

Telefon 1305.
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Eric Sundströms
Fotogra/iateiier.

I förbindelse med en af Europas
största fågelhandlare, emottager un-
dertecknad beställning å alla slags
lyx- och sångfåglar enligt följande
pris:
Små Senegalfoglar .
d:o Astrilde . .
Bandfink . . . . ■ .
Blodnäbbsväfvare . .
Eldsfågel
Tigerfink
SvarthutVade nunnan
Trefärgade nunnan.
Oordon blev ....
Paralis enka . . . .
Edelsångare ....
Mosambiksiskan . .
Indigosiskan ....
Nonpareilles ....
Madagaskar väfvare
Safranfink
Risfågel
Kardinal, röd ...

pr par &>>)■'■ 15: —
■^■■■■15:—

■l5-
:-
■l5:—
Hi 'rBl8:—
■20:—
H-J2: —
HlTi: —
Bl*."):—
■y(i:.".i
■o":-
K:50
H2ö:—■.'>():- -
■.'ilI' —pr par

hane
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Fabiansgatan 27, hörnet af Norra Esplanadgatan, isamma hus som Nordiska Bos
tillfälle att iännu högre grad än hittils tillmötesgå ärade kunder i deraä fordringar på ett första klas

iättningsi» 1



A XEL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.

y -t-u
ii
P 5

I
05

3

'sa
c/aca

C
o

> M

cd
E

03
Q

JOSEF WIBERG
Tapetserare & Dekoratör.

9 Östra Henriksgatan 9
Lager af

Möbeltyger, Gardiner, Mattor
Stoppningsmaterialer.

Fjäder, Dun m. m.
Beställningar i allthvad till yrket höremotta-

gas och utföras med omsorg samt till billiga priser.
Telefon.510-

%********+#+*+*++++***.*. m

Annonsera

*srogram-<3&laé&f".
innonserna ytterst billiga, särskildt om do ta-

gas för längre tid.

Oh<Z IHvarJe anrionsör får sjg «#
,

V'WÖ" tidningen hemsand */C/ö..

—
*4- C3rra,tis. -§—

—

Annonser och prenumeration emottagas å tid-
ningens kontor Mikaelsgatan1, 1 tr. upp.

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer.

ff^*

//il\ \\\ //' *-§^^^^H

Största urval

Glasvaror
Till billiga priser

<3%ya glasmagasinet
3

OBS:
Mikaelsgatan 3.
vid Sidorowska affären

OLSBOK & ALBXBIZ.

VELOCIPEDER
emottages under assurans till förvaringöfver vintern
emot billig afgitt hos

ASKEGREN & C:o-m S^
Norra Esplanadgatan 21

Ansiktsmassage
med ånga och massage rengöreshuden från finnar,
pormaskar, kylskador etc.
l\/1»a nini tro (Handens och naglarnes vårdivianicure, ooh försköning)

Agnes Johannsen.
N. Espl.g.25. Grönqvistskahuset, 1tr. upp. Telef. 83.
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Velociped-JDepét.

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

pr Velocipeder, T*l
Fennia' (-ve!o&ipeder,inländskt fabrikat re-

kommenderas.
North European Cycle Export Co,

N. Esplanadgatan 41

AJ. N.
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,

End^pecialfabrik iFinland for
BlnilriiNsiT.Järiisiiii|!(ii|

Betydligt billigare än deutländska
Illustrerade kataloger på begäran.

g

50 Alexandersgatan 50,

L REHNBERGEMI
ÖB S.! Fullständig garanti

18..W. BILÅIBIB Swifl"
myypi alkuperäisiä

Quadrant"Wiinejä
&

Wäkijuomia ,Durkopp'
tilauksiamaalleensintilausuu-
riella,hinnat ainahalvimmat Wolff"Willenkatu N:o 4

Telefooni 1803.

Franska Lifförsäkringsbolagetm
få LUR B Al NE,
"W Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.@ Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
(Q@ Bolagetmeddelar fördelaktigaförsak- (|§j)
{jjfe ringar af alla slag. Genom samarbetemed éjSj*
Sf sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-(i^l baiiie et la Seine beviljas de försäkradevid (§$J)
((fe sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, ä§\W hvilka fullkomligt säkerställa såväl deu för- W
>^P säkrade och hans familj, som ock de per- (§jjj)

t söner, med hvilka ha» står i affärsförbin- éäj\
delse för den oundvikliga förlust, som en gg?
sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- (^P

(äjQ ler enolyckshändelsemedföra. Bolagetefter- |SÄ\
skänker nämligen, såsom allmänt bekant, Sxl(fjgp premierna förhela sjukdomstiden och utbe-

((fe taiar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- SShW lig och resten vid dödsfall'.
Bolaget L'Urbaines försäkringar äro(jfe därför särskildt att -rekommendera för her- ijS>\

rar affärsmän, då det gäller att säkerställa |8:($0 stöiTe affärsföretag genom lifförsäkring,
(Ä^ emedan sjukförsäkringen motväi"kar de led- SjfcjS. samma störingar svårare sjukdomsfall all- l«f
wS tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- s§),
f/jr& ges- och förlagsmanstora förluster. ÄSj\;%2f -

För dessa väsentliga fördelarerfordras ;§;
icke några extra premier utan endast att §§)/

((fe den försäkradeafstår från den årliga vinst- éÉk>W andelen. SjF
\få Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1

% Qarlvon cffinorring. f$

t»
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Velocipeddelar
och

tillbehör.
cfieparafioner

utföras snabt och billigt,

/^r//(/a Lindfors

\tfWMPåS*MSw

■ffi V)Uif)
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Berggatan 10Helsing-fors
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D_ smällande dörrar eller förargas åt att dörrar ej
fITI nniYl nTnlnrn h âs stängda, kan återvinna sinnesro genom attulloullldloifl *ÄS£nssssÄsr■^ Telefon.ISBI,

Vicehäradshöfding Kaarlo Conradis Ådvokat-Byrå BLM<gssgrna5
Svea begitver sig nu till skogen och

nämner igaldrar ellerbesvärjelsesånger
ynglingen vid namnen Kämpe,Höfding
och Hjälte. Likaså uppsöker hon mön

och kallar henne Vif,Sångmö och Val-
kyria. Båda gångerna sökanaturandar
med sina sånger att hålla de slamrande
kvar i deras dvala. Vid det tredje
namnet besegras likväl deras motstånd
och trollsömnen brytes. (Denna är en
symbol af folkets omedvetenhet om de
nya krafter som slumra i dess själ och
hjärta, och gissandet och uttalandet af
namnen är en bild af det förlopp,hvari-
genomfolket blirmedvetet om desamma)

Sedan Svea väckt de slumrande, för
hon dem inför drotten,hvilken de med
tacksånger hylla, hvarpå hela folket in-
stämmer ijublande hellrop.

Sveagaldrar
I Innehållet i det med anledning af

Konung Oskars 25:äriga jubileum af
Wilhelm Peterson-Berger skritna fest-
spelet är ikorthet följande:

Till Saga, häfdernas norna, som sit-
ter isin grotta vid toppen af ett högt
fjäll och spejar öfver jorden, kommer
Svea och beder om rad för den fest,
ton vill fira fördrotteniSvitiod. Saga
säger henne att ien fjärran skog lig-
ger en yngling försänkt itrollsömn;
likaså på ett skär ihafvet en mö. Dem
måste hon väcka genom att gissa tre
P de många namn, som de bära. När
de sedan af Svea införas inför drotten
för att hylla honom, då skall glädjen
glamma, då får festen glans". (Yng-
lingen är en symbol af handlingskraf-
'en iframåtskridandet-! ochlifsförädlin-
gens tjänst, mön en bild af skönhets-
längtan och idealitetssträfvan. Bada
symbolisera de nya krafter och den iör-
m&ga till fortsatt utvecklingpå en högre
n'va, som folket under drottens styrelse
vunnit och samtidigt —

såsom ifjärde
bilden framhälles — folkets själ och
dikets hjärta,hvilka inför drottens tron
skola förena sig itack för dessa nya
krafter).
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Notiser.—
Svenska teatern har tilluppfö-

rande antagit Max Halbes nya, intres-
santa 4-akters drama Mv11er Erde,

hvars Premiär nyligen egde rum på
Deutsche:! Theater iBerlin.

åjggn. WmuTT" , ,„ ocli ai>i.arater, iir .litvloro i

v arbetB. pr;g för vi3;tijOrtgfoto?rafiar Fnilc6pr!dussil

— IWien uppfördesnyligen a hof-
operan Mozarts mästervärk Figaros
Dröllop" för första gången under led-
ning af den ställföreträdande kapellmä-
staren G. Mahler och rönte en utomor-
dentligt lycklig framgång. — Marie
Geistinger har efter sin återkomst från
Amerika åter uppträdt vid en välgö-
renhetsföreställning till förmån för de
genom öfversvämningarne nödlidande i
Österrike å Theater an der Wien, där
tion förut värkat som primadonna och
äfven en tid som direktris.

— Dennya treaktsoperettenvGar-
touche" af Felix Steigeinann väckte bi-
fall å sommarteatern iBraunscbweig.

—
En ny fars Die vierte Di-

mension" af Alex. Bisson, hvars in-
nehåll bjuder på många galenskaper,
äfven hypnotiseringsscener, skrifver en
recensent, upplefde sin första föreställ-
ning i Tyskland på sommarteatern i
Stuttgart. Publikengaf upprepade gån-
ger lifligt uttryck åt sin muntra stäm-
ning

— Prisbelönt lustspel. Årets bel-
giska statspris för den bästa dramati-
ska dikt har tillerkänts belgiske för-
fattaren van Zype för hans lustspel
rLe Houffre".

— IMinneapolis afcäcktes nyligen
en minnesvård öfver violinisten Ole
Bull inärvaro af en son till konstnä-
ren och en mängd norrmän

— Flotows „Martha eller mark-
naden i Richmcnd" kan snart fira
sitt guldbröllop. Den täcka och me-
lodiösa operan uppfördes nämligen för
förstagångeniWien den 25 nov.1847.

— Den sjunkna klockan". Hr
Charles Kjerulf har nu fullbordat den
danska öfversättningen af detta Ger-
hard Hauptmanns nyaste drama, som i
vinter skall spelas på Dagmarteatern.
Stycket omfattar 5 akter på till större
delen rimmad vars.
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Eric Sundström.
Fabiansgatan 27.
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TU. WILPFS
Pappers- & Ritmaterialiehandel

N. Esplanadg. 43
(midtemot Nya Teatern.)

Välsorteradt lager af post-, skrif- & rit-
papper, cirkelbestick,vinkellinealer& vinkls

Papper &, kuvert iaskar. storturval^MFotografi-album,
Fotografi-ramer m. m. altß till billiga

priser,

Carl Ang. Seelenbrandt.
(Ombud för C. "W. Scliumacher).

Försäljer Kungl. Hoflev. i Stockholm C. W. Scliunmchers väl-
kända Delikatess Spis- och Knäckebröd iparti o minut-

Obs.! Oöfverträfladti välsmak och näringsvärde.
H. F. Sturms (iS:t Petersburg) delikata Dill saltgurkor ikärl

om.r>o— loo t. o. m. 1,500 at. till firmans egna noteringar
Rökta varor, all slags Ost, Mejerismör, Delikatesser m. m.
Expedierar till landsorten alla slugsmal varor såsom färskt kött,

färsk fisk, grönsaker. Försäljningslokaler:SaluhallarneN:o 18— 20
& 10»— 111. Telefon 1287—2114.

Telegrafadress:Seelenbrandt

SKYLTAR,
VAPEN,

Dekorerade Glastak,

JOSEF JÖNSSONs Skyltfabrik,
13. Unionsgatan 13.

Bäst. Billigast.

Kongl. Karolinsk Institutets
Bakteriologiska Laboratorium.
På begäran af Tandläkaren Herr A.

Lenhardtson har jagundersöktett af honom
sammansatt munvatten, kalladt

Albin Lenhardtsons
STOMJTOL

och får häröfver afgifva följande intyg
1. Lösningen är opalfärgadoch till reak-

tionen svagt alkalisk.

icke <;ir'ti<//U
PfTjDeii förhindrarunder en tid afminst
%■£ timmar syrebildningimjölk.

4. den värkar upphörandeellerhögst
väsentligt hämmande af förruttnelse-
prosesser.

5. Den dödar kolerabakterier pa Vs
minut samt tyfoidfeberns,difterins och
rosfeberns bakterie på omkring 1 minut,

6 Den dödar utspädd med 2 delar
vatten kolerabakterierpå mindre änlmi-
nut, rosfeberns ochdifterins bakteriepå min-
dre än 2minuter samt tyfoidfebernsbakterie
på 3 minuter.

Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet
sålunda eger förmågaatt upphäfvasyrebildning och för-
ruttnelse imunhålan samt ytterst snabt förstörsjuk-
domsbildande bakterier,somdärstädes kunna förekomma,
måste jag på det högsta hos allmänheten förorda
dess bruk-

Att det samma äfvensom yttremedel imånga hän-
seende bör ägaen vidsträckt användningframgår osökt
af dess ofvan anfördastarkt bakteriedödande värkan.

Stockholm, den 6 April 1895.

Med.Dr.,DocentibakteriologividKarolinska Institutet.
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Innehafvare: E. Nyberg,

diner é Spirituösa. för munnens, näsans o. hudens vård

Brefpapper Ang. LnåT. Bartwa:
Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och Helsingfors, Alosandcrsg. 26.

Fredr.Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52.
Helsingfors.

Telefon 169olinierade,
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat 15.

■ ■

HOTEL KAMP.
Fredagen den 8 Oktober 1897

"p ro grait\:
Dornbacher Hetz, Marsch Sohrammel

Das Haidegrab. Tonstiick Heiser
Fahnenlieder, Walzer Ziehrer

Bach-G-ounodMeditation

Susser Traum, Ballerinnerung Bion

Gute Bekannte. Potpourri Schwarz J. C. Schwarz.
FlotowOuverture zur Oper ,Martha

Gebirgskinder, Walzer Ziehrer

Mädchen mitdemrothenMilndchen
Lied Rosenzweig

Fantasie avs »Cavalleria rusticana" Masoagm
KmochDer Nazi, Wiener Couplet

Fiaker-Marsch Neidhardt.

Parakan Salak Tee

J. C. IVLEXMONTAN

ifrån Parakan Salak Tee

PARA K A N S A
Absolut kemiskt rent, fritt från alla för hälsanskadliga beståndsdelar,aro-
matiskt och välsmakande, har för sin utmärkta kvalité och fina arom till-
vunnit sig allmänt erkännande, och har å senaste hygieniska och världsut-
ställningar erhållit de högsta utmärkelser.
Största garanti för ren oförfalskad vara, säljes ioriginal förpackning pr
Vso. Vio. V*. Va kilo.

Obs.! Netto vigt!!
Paralian Balalt Tee lämnar den störstagaranti, ty hvarje köpareäger
rätt att kostnadsfritt låta undersöka dess äkthet å härvarande kemiska la-
boratorium.

KARL

K M. Brondin K A J%? J- F- Lwnd-
N. A. TurdT' f & Wr- Verner Hedh"-9-
A. JohaZZ f;LfthOkn- ¥ dt& LM^r
A. Holmström A V it -r J'Hyviir"en.

|ÄgAg lasson. t VAn n̂kSSm- f &*"«■
liiLllJL K

Wiener Damorkestern

&e âralagre.xt fSr Pi^^*EyBsland

H:fors 1897, HuvudstadsbladetsNya Tryckeri

Onderneming,

Oskar Erikson & C:o
Optisk & Kirurgisk affär

Södra Esp

A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15— 17.
Glogatan 4.

Fönstervadd.
Fönsterkitt

Lohses parfymer.
Heleolin (Kåttgift.)

Viol tvålm. in.

Lördagen den 9 Oktober 1897

1. Ins Centrum, Marsch
2. Jy pense a toi, Gavotte
3. KrolFs BalJklänge, Walzer
4. Largo

5. Der Engel Lied
6. Eeiselust, Potpourri

7. Ouverture zu Dichter & Bauer" . Suppé
8. Weana MadFn. Walzer
9. Fantasie avs »Carmen

10. Ach könnt' ioh so lieben, Lied . ,Aletter
11. ,Serenade espagnol
12. Eudi-Marsoh

Java, Assam.

Ledig annonsplats.

Nya barngarderoben
2 Michaelsgatan 2

emottager beställningar å

Vinterkappor, Paletåer m. m
Omsorgsfullt arbete. Billiga priser

K. F. Larsson

RESTAURANT!
Kaserngatan 25

Fullständig restauration!
VarmaStående smörgåsbord. Öl på seidlar

portioner m. m.
E, Ivanoff.

C. E. Lindgren's
Borst- cft? Penselfabrik.

Rödbergsgatan9. BUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta tillvarkningar iparti och mi-
nut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order
från landsorten expedieras promt.

C E. LINDGREN.

anadgatan 14

H.ÖI3L

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

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

hos

JacoD lyeineke

program:
Hofbeck,
Eilenberg.
Lurabye.

Handel
Braga

Eichter

Ziehrer
Bizet

Metra,

Schwarz.

LAX THE ÄR:
3) -Sala

-A %cc erhålles endast Sen^ vmderteoknads parti
återfS-S: J g Vld N° rra EsPl«»adgatan 037O

37 och hos nedanstående

J. H. Dahlgren.
A. E. Isaksson.
K. E. Wassholm.
P. Jääskcläinen.
E. Lönnberg.
S. Johansson,
Fm Lauren


