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Generalagentur förFinland, Hagasundsgatan 2. .T ClU. OLdlllCl>

Qsram~éttaået
Tidning för HelsingforsA. W. EKLUND & C:o

Skradderi-Etab1issementSkilnadsgatan 19. Telefon 310. Teatrar och Konserter.Välsorteradt lager af
Östra Henriksg. N:o 1.

Argos hus.Viner & Spirituösa —
5 Håller fin finaste material.S—

billigapriser. Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag Elegant snitt.
Prisen beräknas billiga.

N:o 26 Fredagen den 29 Oktober. 1897.
DANIEL NYBLIN, FOTQGRA P, Fabiansgg. 31.
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SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 29 Oktober 1897

kl. 7, 30 e. m

Abonnement N:o
För l:sta gången

MARIA STUART.
Tragedi i 5 akter (4:de akten afdelad i 2 tablåer) af

Friedrich von Schiller. Öfversättning

Regie: Avg. Arppe

Personerna

Frk Bock.Elisabeth, drottning af England . . .
Maria Stuart, drottningaf Skottland, fån-

gen iF.ngland
Eobert Dudley, grelve af Ieicester ..
George Talbot, grefve af Shrewsbury .
Wiljam Cecil, baron af Burleigh,storskatt-

Frk Holmlund.
Hr Lindroth.
Hr Swedberg.

mästare
Grefven af Kent

Hr Stavenow
Hr Lindh.
Hr Riégo.
Hy Castegren
Hr IJansson.Hr Öberg.

Wiljam Davison, statssekretare....
Amyas Panlet, riddare, Marias väktare.
Mortimer, Paulets brorson
Grefve Aubespine, fransk minister . .
Grefve Bellievre, fransk ambassadeur extra

ordinaire
Okelly,Mortimers van

Hr Fröberg.
Hr Precht.
Hr Svensson.
Hr Malmström.
Hr Franck.
FruRiégo.

Drutteon Drury,Marias andre väktare
Melvil, Marias forne hofmästare. . .
Burgoyn,hennes läkare
Hanna Kennedy, hennes amma. ..
Margareta Kurl, hennes kammarfru .
Sheriffen igrefskapet
En officer
En page hos Elisabeth
En kammarfru hos Maria

Frk Gerasimowitsch
Hr Beckman.
Hr Fröberg.
Frk Bonnevie.
Frk Bergroth.

Officerare af Lifvakten. Franska ochEngelska herrar. Hofbe-
tjäning iElisabets hof. Tjänare och tjänarinnor hos

drottningenaf Skottland.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. lO,so e. m

Herr Sven Scholander
Sven Scholander har i dag sin första musik-

och Bellmansatton iSocietetshuset n:o 35. Om sön-
dag kl- 2 håller herr Soholander ett föredragiBrand-
kårshuset om »Bordsvisan" illustreradt med sång,
hvarefter han samma afton afreser till landsorten.
Den 12 november gerhan sin andrakons'rt härstädes.

Vi önska den värderade artisten välkommen!

OH&J t Fotograf SUNDSTRÖMS annons-"" a andra och tredje sidorna.

SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Lokakuun 29 p:nä 1897.

näytellän

Kuningas Lear.
Murhenäytelmä f>-näytöksessä (11 kuv.) Kirj

W. Shakespeare. Suom. P. Cajauder.

Henkilöt
Lear, Britannian kuningas . .
Franskan kuningas
Burgundin herttua
Cornwallin herttua
Albanian herttua
Kentin kreivi
Glosterin kreivi
Edgard, Glosterin poika . .
Edmund, Glosterin äpäräpoika
Curan, hoviherra
Osvald, Goneril'in hovimestari
Lääkäri
Narri

■Benjamin Leino.
Hknut Weckman.
■Eino iSalmela.
■<)tto Närhi.
HEvert Suonio.
B.Alek.sis Ratitio.
lEmil Falck.
MOskari Salo.
BAxcl Ahlberg.
Hjsiet;ivi5 iet;ivi Alpo.
■!';i«i Fesonen.
Bi'ii<tari Alpo.
Biidoli'Lindfors.Cormv^anpaßelij^^^^^^^^^^^Hemmo Kallio:

Päämies Eino Salmela.
Ritari lisakkiLattu.
Airut Hemmo Kallio.
Goneril "j ("Maria Eängman.
Regan ILearin tyttäret \Olga Salo.
GordellaJ [Katri Rautio.
Ritareita, sotaherroja, sotamiehiä, seuralaisia ja pal-

veliioita. Tapahtumapaikka:Britannia.
Kuvaelmat<H -2 -S
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MiddaÄnsert HÖtol Kamp
frtafifr.P" Wiener Damorkestern J. C. Schwarz.

KTH r^ Jo 1 11 Första Ateliern 8 tr. upp. (Vanliga priser. Prisbelönt iParis,) TH 1 O
L XIQ nIKOT^rY Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss. P O I,oo*l°^ 1. L. JUdlllUUlg Helsrngfors> fllexandePSgata^

1uuugi cti.

J.1,Wiokels
YIIHAIBEL.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelönt mod guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse lie-
derspris (Diplöme dlionneur) vid ut-
ställningeniBordeaux 1895.

NIC. ANTIPINS
Elektriska Affär,

Nylandsgaian 34. Tel. 9 97. H.fors
utför installationer af hvarje slag väloch
till erkändt billigaste priser. Säljer l:ma
materialoch apparater billigt!

MJLGA.SIN DU NORD.

SKÅNE", Braad- & Lifförsäkripgsaktiebolag:

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo !,8 ja
loppuu k:lo II

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

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m

AXEL PALMROOS
Vinaffär.

Lager af fina äkta
Viner, Cognac, L/körer & Rom

Grönqvistska stenh. Tel. 3 20.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis å vis Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter.
Specialité: CRAVATTER.

l:n Kuninkaan linnassa.
(Avonainen muutos).

2:n (>losterin linnassa.
3:s Albanian linnassa
4:s Glosterin linnan piha.

(Pitkä väliaika).
5:8 Nummi.
6:s Glosterin linnassa.

(Lyhyt väliaika).

7:s Albanian limiassa.
(Pitkä väliaika).

8:s Metaä
9:s Franskalaisten leiri.

I 10:sEnglantilaiatenleiri.
(Avonainen muutos).

ll:aKenttä kahdenleidn välillä.

Albion Lampmagasinet
innelmfvare

■Rijiliiian.
ptörst^specialaffär

<«r Lampor,Glas, Porsliner,Nickel-
varor, Byster, Barnvagnar, Petro-

leum & Benzin
Billigt iparti & minut

Utför omsorgsfullt ocb till »iiliaa priser allt fotografisk arbete såväl
inom som utom atelieren. telefon 2453.

AXA LINDHOLM

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

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Äkta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

H. Esplanadg. 37. Telef. 1727,
Unionsgatan 17

Juho WirtanensVälsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af Dr Lahmanns

underkläder. SKOAFFÄR.Ensamförsäljn. af Jouvins &
C:o's i Grenoble världsberömda
handskar.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemskaskodon. Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

TIåWT Fotografisk Atelier.
JLFJäkJL-LJLi Porträtter ivisitkortsformat å B Jtlk, pr duss.

ilbion Lamppumakasimi
Omistaja

Victor Rijdman.
Suurin erityis liike

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

stenvaunuja, Petroleumia &
Benziniä.

Halvalla tukuttain Ja vähittäin.

Viktor

iP. 8181

Jacob Ciuttöqvists fotografisKa fltclicr
flkxandcrsg. 19 (ing. fr. fiagasunasg. 2.)

N. Esplanadg. 31
(Catanis hus.)
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, SKILNADEiX 4.

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

Firma H. Ellmin.
9 Alexandersgatan9.

JÄGARE Obs!
-«*# 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
J"olxt3l Ijvl.la.ca.ia3..
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JCLEVELAND.3J Följande tre omständigheter ställa Cle-
veland-Velocipederna betydligt framfor
alla andra velocipeder, nämligen:

i. BurvelMagren, hviika äro gjorda
af det finaste värktygsstål samt svarf-

-3 vade ocli härdade mci den momordent-
JZ ligaste precision. De äro absolut dam-

täta och kunna aldrigjusteras förhårdt.

3 2 Clevelands Clincher-ringar,
hv'lka äro fastade vid kombinerade trä
och alluaainium skenor. Hjulen blifva
.sålunda utomordentligt starka och rfn- fe.

-9| garna de mest elastiska. fe.
3. Cleweland keden är den enda ked, &"

P^P^pß hvilken stiftet och blocket äro abso-
Hut härdade och den är därför under- |^
BJkastnil slitning och sträckningi långt B^B^B^BJmindre grad än någon annan ked. Ef

Brandt & Blomberg;,
Helsingfors, Mikaelsg. 19

J

Tjelsing/ors filharmoniska
Sällskap.

Lördagen den 30 Oktober 1897.

Ingen Konsert.

Den enda värkligt praktiska SKKIFMASKIN

BODEGA ESPANOIA
Helsingfors.

Försäljningipartioch minut afendast äktautländska
VIN fiR &

SPIRITUÖSA.

Barngarderoben
Högbergsgatan 45. Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

C>!BS! IjO)ialom.t>ytot

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. Telefon 491.

-<-=,- Rekommenderar färska varor alla dagar
Kaffefrukost å 65 p. portion.

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

CARL BERGROTH
Fabiansgatan N:o 29,

Telefon No 750

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på flaskor som litervis från fat

i:sta Klass

"« BADINRÄTTMNG
Wladimirsgatan 32. Telefon 197

J. W. Engberg

Helsingfors Rullgardinsfabriks
tillvärkningar rekommenderas

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

H:fors Xya Tapotftffär, Unionsgala 32. .
Josef Wiberg, ö. Henriksgatan 9.

T. Winter, Skilnadsg. 19.
11. Kklicm, Alexandersgatan17.

John Paisclieff, Brunnsgatan 12.
A. Hollman, AlexancierSKatan 48

Finska Färg .V Färnissbolaget

Uleåborgska
ChaHcufeiniiandeln
Högbergsgatan45. (Andra gården från S.Esplanadg.)

Rikaste urval Charkuterivaror.
Sylter, safter, salader, konserver, Uleåborgska

fågel konserver färgska ägg m. m.
Servering af: Kaile, thé, chokolade, kaflefru-

kost, smörgåsar, mjölk,bonlj»nv, varma portioner,
läskdrycker, m. m.

Propra serveringsrum.
Matgäster emottages per månad.

OBS! Beatällningar å varma och kalla sexor emottagas.

—*♥"►-

som finnes är

// A 3131 O tV B.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsiug tors,

<roGeneralagenter för Firland & Skandinavien

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

Enda kommissionär iFinland för fransk
literatur

Specialitet: Medicinsk literatur

Hagelstams konsthandel.
(Privatbankens hus, i tr. upp.)

Permanent utställning af taflor och andra konst-
föremål.

Obs.! Ingen entré. Obs.!

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table cThote & å la carte.
Teaterbref från Stockholm

Utmärkte herr Redaktör,

Er vänliga anmodan till mig att då
och da ihågkomma „Programbladet"med
en eller annan „rolig epistel" gladde
mig så mycket mer, som jag erfarit
att Programbladet" åtnjuter enstor lä-
sekrets iHelsingfors samt dessutom
torde vara en isitt slag på ett fram-
stående sätt redigeradtidning. Ochsom„Programbladet" särskildeintresserarsig
för dramatisk konst, skall jag sökaatt
hålla tidningen au courant med teatrar-
nas värksamhet iStockholm. Fast gud
skall veta, att det för närvarande inte
finnes mycket af värde att tala om och
förresten lär man ju iHelsingfors vara
mycket bortskämd. Ni ha ju två teat-
rar, den svenska och den finska, som
hvardera torde stå under en insiktsfull
ledning. Specielt skall svenska teatern
under de tre senaste åren gått ofantligt
framåt i konstnärligt afseende. Jag
sammanträffade härom dagen med herr
Harald Molander, som tidigare varit in-
tendent vid svenska teatern iHelsing-
fors, och enligt hvad jag af hans ytt-
randen kunde slnta mig till, är intres-

set för värkligt god dramatisk kons1
betydligt strörre hos er än här iStock-
holm.

Han framhöll huru angenämt arbe-
tet vid teatern var emedan densamma
kunde arbeta utan att vara bunden af
partihänsyn och klickväsende. Specielt
lofordade han dessutom kritikens opar-
tiskhet och dess intelligenta och kun-
skapsrika målsmän. Annat är det i
Stockholm. Vi ha egentligen endast
en teater, om hvilken man kan ialla
omdömet att den är mönstergill. Jag
menar Vasateatern, där hr Rinft är
direktör och hr Molander regissör. För
ögonblicket spelas där en pjäs som he-
ter De små landstrykarna" eller „liga-
pojkarna" som folkhumorn döpt den
till. Ohnets och Zaccones rorr.aner äro
ett intet mot hvad de små landstry-
karna bjuda på.

Svartsjuka, hämd, mord, stöld,dryk-
kenskap o. s. v. omväxla på ett anslå-
ende sätt. Ifemte akten förekommer
en sluss, som då den öppnas, låter10,000 liter vatten strömma öfver sce-
nen. Stycket, som egentligen var af-
sedt för den resande allmänheten, un-
der utställningen, har hållit sig ända
tils nu på repertoaren. Nästa nyhet
blir ett intressant skådespel af italie-

naren Buttibenämdt,,Reformatorn"med
Sudermans „Fritz" som förpjes. Ibör-
Jan af november infaller premiären af„Mäster Olof" i en ny och storartad
iscensättning af Molander. Dramati-
ska teaterns första nyhet var wiena-
ren Fabers skådespel Evig kärlek11

med fru Hartnianihufvudrollen. Styli-
ket har obestridliga förtjänsteroch vär-
kar tack vareämnets lifstrogna behand-
ling samt flera mästerligt gjorda tek-
niska detaljer sympatiskt. Fru Hart-
man är både glad och sorgsen men
framföralt är hon kär, både isin konst— hon spelar en föräldralös, ung och
fattig musikflicka — och ihr Skån-
berg, som å sin sida älskar henne till-
baka, hvilket gör hans fästmö, fruSandell, som han varic förlofvad med
i 7 år, mycket olycklig. Det hela
slutar med att fru Hartman inte vill
öfvergifva sin konst, för att gifta sig
med hr Skånberg och fast hon efter
afskedet känner det som om hon sla-
git sönder sin fiol" reser hon ialla
fall till Amerika med samma fiol somförst nu fått den rätta tonen." Hr
Lindberg gör en präktig typ af hen-
nes gamle och gemaliske, men miss-
kände lärare. Den tid är nog inte
långt borta, då Lindberg skall ha spe-

lat sig in iStockholmpublikens gunst,
hvilken han alltid åstundat, men hittils
inte lyckats vinna. Af hr Skånbergs
spel förstod man godt att fru Hartman
inte ville gifta sig med honom, ty han
var mer än lofligt tragisk,ögonrullande
och tråkig. Ensemblen var iaila fall
bättre än hvad vi varit vana att få se
på Dramaten, och tror jag för min del
att det idetta fall var Lindbergs för-:
tjänst

På Arenateatern har Norrskenet, ope-
rett af Millöcker,gjort föga lycka samt
har du gifvit sig i väg till landsorten.
Den går pä långt nar icke upp med
Millöckers tidigare skapelser ehuru den
nog har några pikanta och lekande
melodier. Förresten,gafs den ienmyk-
ket misslyckad uppsättning, specielt
hvad kostymer, rekvisita och dekoratio-
ner vidkommer. De ryska dräkterna
och uniformerna voro altför exotiska
för att kunna föra åskådarens tanke
till att handlingen tilldrager sig iRyss-
land. Fru Gastegren lyste idess matta
sken, som en strålande stjärna på fir-!
mamentet och är helt säkert att be-
trakta som operettens räddande engel.
Södra teatern och Folkteatern skall
jag nästa gång tala om, måhända |
sammanhang med den uppspirande va-
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Eric Sundströms Fabiansgatan27, hörnet af Norra Esplanadgatan,isamma hu« som Nordiska Bosättning9
"

Fotografiatetter. tillfälle att iännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kunder idera3 fordring,-- på ett flW*
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Annonsera
Velociped-]>epét.

Ständigt ett älsorteradt lager af prima
engelska, amerikauska & tyska <^rogram-ffålaéet"
e*r Velocipeder. Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre tid.Fennia'-ue]ocipedei', inländskt fabrikat re-
kommenderas.

North European Cyole Export C:o. /?/)C / HvarJe annonsör får sig fIL-, /tft/ö" tidningen hemsand VOS.I
N. Espianadgatan 41

-4- C3rl*a,tlS. -I-— "

J. NIl\\ A N. Annonser och prenumeration emottagas å tid-
ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1tr. upp.Ang-Korffabrik.

Humleberg 5. Tölö. Tel. 13 34
Försäljningslokaler

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

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

/f^s Ärts
w Franska Lifförsäkringsbolaget

LUR B Al NE,
w^^^äKuékäpital: 12 miljoner Frcs.
((@ Garantifonden: 98 miljoner Frcs.

Bolaget meddelarfördelaktigaförsak-
(jj» ringar af alla slag. Genom samarbetemed ÄSj
SK sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- §g
Wfå baihe et la Seine beviljas de försäkradevid f§),
iffe sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, gS
£& hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- 2K>^P säkrade och hans familj, som ock de per-

t söner, ined hvilka han sliir i affärsförbin- éS
delse för den oundvikliga förlust, som en
sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- S§j)

(ifå ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- gÄ
SS skänker nämligen, såsom allmänt bekant, 3?

premierna för hela sjukdomstiden och utbe-
(ijö taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- SÄ
SK lig och resten vid dödsfall

Bolaget L'Urbaines försäkringar äro ffl)

t därför särskildt att rekommendera för lier-
rar affärsmän, dii det gäller att säkerställa 2g
större affärsföretag genom litförsäkring, v§fr

(ffjå emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- gS^jj& samma störingar svårare sjukdomsfall all- ]S>^P tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor-
(jjgå ges- och förlagsman stora förluster. ÄS

För dessa väsentliga fördelarerfordras sk
icke några extra premier utan endast att f§)

d^ den försäkrade afstår från den årliga vinst-JjS andelen.v^P G-eneralagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1. |§j)

S öar/z;o/i cffnorring.
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Finska Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer.

Järnsängsfabriken,
Enda Specialfabrik iFinland for
Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

"T"TT
9 ; i

50 Alexandersgatan 50, "^ riv
EMIL REHNBERG

OBS.! Fullständiggaranti

jGf. W. SELAITBSB a^zS* Hulda LindforsVelocipeddelar
myypi alkuperäisiä ■

och,Quadrant"
tillbehör. 09

Wäkijuomia Diirkopp' cfieparafionertilauksiamaalleensintilausuu
della,hinnat aina halvimmat WoSff' utföras snabt och billigt

<fls,
OWillenkatu N:o 4

Telefooni 1803. Q. F. Stockmanns Velociped Depot. Helsingfors Bergg-atan 10;

n ■

CC3

AXEL PiHLGREN Torr Genuine Årraks Punsch. (Mdmedalj iFans 188y,

Wiinejä
&

SW!ft"

&{am6rini tfäestauranl
JOSEF WIBERG

D
smällande dörrar eller förargas åt att dörrar ej

fITI flflffl ntnlnrP hållas stauSda> kan återvinna sinnesro genom att

II HlNK Vi låtauPPsätta dörrslutarenEclipse", som levereras
UllUUIIIUIUIVJI afHelsingrfors Rullgrardinsfabrik.

Telefon 1581,

l"N°2Bl'

Största urval

QlanvarorTapetserare & Dekoratör.
9 Östra Henriksgatan 9 Till billiga priser

&£ya cjlasma^asin&tMöbeltyger, Gardiner, Mattor
Stoppningsmaterialer.

Fjäder, Dun m. m. 3. Mikaelsgatan 3.
OBS: vid Sidomwska affären

ATQCA¥ JR- IT ¥TÖT^Beställningar i allt hvad till yrket hör emotta
gas och utförasmodomsorg samt till billiga priser

Lager af

Telefon. SIO.

VELOCIPEDER
emottages under assurans till förvaring öfver^^^^rriemot billig afgift hos ■■■
-+&§. ASKEGREN & C:clm-Norra Esplanadgatan 21

Fotbeiiandling
meddelas af Ag-nes Johann-
sen utex. från Kongl. Hof
Fältskär Ch. Berggren.

151 Mikaelsgatan I,
ing. från porten (EutTesol),

Telefon,Q3.

O
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Vicehäradshöfding Kaarlo Goiiradis Advokat-Byrå Kase
fSSan 2S

TO rietén i Svea teatern, där den alltid
om „karlar" i alla former sjungande
Anna Hoffinan för spiran.« mb Scapinc:

:cd Notiser.—
M —

En ny komposition af kejsar
Wilhelm. Ett privattelegram från
Kohacz, där den tyske kejsaren nyli-
gen vistades, till Berliner Tageblatt
förmäler att den mångfrestande suve-
ränen på en diner hos ärkehertig Fre-
drik omtalat att han snarligast skulle
»komponera något nytt". Om kompo-
sitionens karaktär nämdes dock intet.

*— ««^

faU —
Hofkapellmästaren Richard

Strauss iMinchen har utsetts tHI G.
Mahlers efterträdare som förste hofka-
pellmästare vid Stadttheater i Ham-Co
burg—

En ny folkpjes Gebiidete
Leute" af Victor Leon har uppförts å
Stadttheater iKöln. Stycket' väckte
endast delvis bifall.

Affären
Pkt avs Prisvörte. bf isitkortsfotografier Fmk 6ussind pr

— Berlins teatrar. Schillers »Köp-
mannen från Venedig" upplefde nyli-
gdn å k. skådespelshuset sin 250:de före-
ställning. — Berliner Theater gjorde
lycka med den nya farsen „Berliner
Fahrten" af J. Freund och Mannstädt
med musik af Einödshofer. — Ett nytt
sensationsstyckeDas Liebesdrama einer
Sängerin" af F. Steiner har uppförts å
Alexanderplatz-theater.

— Å ResidenztheateriMimenen
uppnådde första föreställningen af det
nya fyraakts skådespelet Sturm" af
Friedrich Jacobsen en tämligen gynn-
lam framgång—

En ny opera Moina af Isidore
de Lära väckte lifligt bifall å teatern
i Vichv

— Å StadttheateriHamburg haj

Rosmers sagodramaDie Königskinder"
med musik af Humperdinck haft bety-
dande framgång. Föreställningen lof-
ordas såsom förträfflig.

— Berlins teatrar. Italienska sån-
gerskan Bellincioai har a Nya k. ope-
ran (Krolls) gjort stor succés som Car-

men.
— Å Theater unter den Linden

bar den nya operetten Der Herr von
Beaudeau" af Fritz Baselt, libretton af
Cassmann, mottagits med bifall. Ett
nytt enakts skådespel Xenia" af ba-
ron Percival Wolff, som gifvits för
första gängen å Friedrich Wilhélm-
stådtisches Theater, väckte endastdelvis
intresse. På samma scen väckte lilli-
putternas nya stycke Zwei Tage Mil-
lionär" åf E. Breitenbach bifall. —

■

— RichardWagnersValkyran"
har upplefvat sin 100:de föreställning
å hofoperan iWien. En framgångs-
rik föreställning af Siegfried" med
tenorsångaren Dippel i titelrollen har
ägt rum å samma scen. Till uppfö-
rande förberedes Wagners ungdoms-
opera Die Feen".

— Ä sommarteaterniNtirnberg
har en ny fars Da 3Offerlamm" af
Oskar Walther och Leo Stein nyligen
uppförts för första gången och med
framgång.

— Dennyafolkpjesen,,D'Schatz-
gräber"afßenno Rauchenegger väckte
lifligt bifall vid första uppförandet å
Gärtnerplatztheater iMünchen.

— Neues Deutsches Theater i
Prag gjorde lycka med Rosmers sago-
spel Die Königskiuder", musiken af
E. Humperdinck.

— Belgiske tonsättaren Jean
Blocke i Antwerpen har fullbordat
en ny opera, betitlad Uylenspiegel",
libretton efter Costers opus med sam-
ma namn af Solvay,

■
—

A Deutsches Volkstheater i
Wien har upptorts ett nytt skådespel
HZwei Welten'' af M. Brociner, livil-
ket i synnerhet i de första akterna
framkallade lifligtbifall.

— Sodoms Ende" af Sudermann
rönte obestridlig framgång å Deutsches
TheateriMtinchen, som måste uppskjuta
stycket en tid i följd af polisförbud.
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hvilken är tillökad mednya och eleganta dekorationsföremåloch apparater,är dä: "före i Eric Sundström.
Fabiansgatan 27
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Carl Ang. Seelenbranttt
(Ombud för C. W Schuinacher).

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

Obs.! Oöfverträfladti välsmak och näringsvärde.
H. F. Storms (i S:t Petersburg) delikata Dill saltgurkor ikärl

om ;")0
—

100 t. o. m.1,500 st. till firmans egna noteringar
Rökta varor, all slags Ost, Mejerismör,Delikatesser m. m.
Expedierar till landsorten allaslagsmatvaror såsom färskt kött,

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

Telegrafadress:Seelenbrandt

SKYLTAR,
VAPEN,

Dekorerade Glastak,
ef ■ Q' "O i\ ~\T Qt FÖ * "ET "%F TJI T>

JOSEF JONSSONS Skyltfabrik,
13. Unionsgatan 13.

Bäst. Billigast.

IKongl. Karolinsk Institutets §
g Bakteriologiska Laboratorium, s
Ä På begäran af Tandläkaren Herr A. £3C Lenhardtson har jagundersöktettafhonom 3(
%^3 sammansatt munvatten, kalladt si
Q Albin Lenhardtsons £5 STO3IATOL C

och får häröfver afgifva följande intyg. p
1. Lösningen är opalfärgad och tillreak- gjj£ tionen svagt alkalisk. PCQj 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen \J

icke giftigt. Q
3C 3. Den förhindrarunder en tid afminst 3c
G/ 34 timmar syrebildning imjölk. v/

4. den värkar upphörandeellerhögst fS
Yr väsentligt hämmande af förruttnelse- 2t
O prosesser. w

5. Den dödar kolerabakterierpå 1/2 Q3C minut samt tyfoidfeberns,difterins och ac
O rosfeberns bakterie på omkriug 1 minut, Q

6 Den dödar utspädd med 2 delar
3C vatten kolerabakterierpå mindre än -1 mi- 3^CJ nut, rosfeberns och difterins bakteriepåmin- QJ
fS dre än 2minuter samt tyfoidfeberus bakterie Qpå 3 minuter. 2S
V/ Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet \J

sålundaeger förmågaatt upphäfva ayrebildning och för- >J«ruttnelse imunhålan samt ytterst snabt fars'"- "j"lf

§ domsbildande bakterier,somdärstädeskunna förekomma, f^måste jag på det högsta hos allmänheten förorda Yr
dess bruk.

Att det samma äfvensom yttremedel imångahän- Vir

O seende bör ägaen vidsträckt användning framgårosökt
af dess ofvan anfördastarkt bakteriedödandevärkan.

O Stockholm, den 6 April 1895. Oo im* o
ff% Med.Dr.,Docent ibakteriologividKarolinska Institutet. f\

m~ .^hk. riri>h *^ma~ .^m^ .^M^h. .^^^b. -*^k. .^^^ .^^^00000000000000000

Herrar Akad©mici
O b».!

Restauration äter manIStudenthusets
bäst och billigast.

Frukost, Middag och Kvällsvard
för 50 mark per månad.

Nya barngarderoben
2 Michaelsgatan 2

emottager beställningar å

Vinterkappor, Paletåer m. m
Omsorgsfulltarbete. Billigapriser

K. F. Larsson,

R£STAI!RAM!f%f»Kaserngatan B f&Sk
Fullständig restauration! f_I

Öl på seidlar. Varmaportionermm. |LJ| LM
E. ivanoff.
C. E. LINDGREINTs

Rödbergsgatan9. BUTIK Alexandersgatau4C.
Centrals hus.

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

0.E. LINDGREN.

W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

TM. WILFFS
Pappers-S|& Ritmaterialiehandel

v. Esplanadg. 43
temot Nya Teatern.)

Fotografi Album, eleganta och starka.
Fotografi Ramar.

Papeterier.största urval.

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

J. C. IVLEXMONTAN
Innehaivaro:E.Nyberg,

13iner & Spirituösa.
nQ. UOL/6

för munnens, näsans 0. hudens vård

Oskar Erikson k C:o
Optisk & Kirurgisk affär

Södra Esplanadgatan 14
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Brefpapper
rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linieradeoch

olinierade,

Firinatijck utförcs billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat15.

Fredagen den 29 Oktober 1897

"program:
,Lueger-Marsch
»Wiener Couplet", Quadrille
Au village", Gavotte. .

4. Ouverture zu »Maritana"
5. »Goldregen", Walzer
6. Fragmente avs .Bocoaccio"

7. »Weana madPii", Walzer
8. Solveigs Sång
9. a la Hongroise", mazurka

10. Wiener Specialitäten", Potpourri . Klimsch
11. BUber den Wellen". Valsemexicaine Juventus

Marsch"

Ang. Ludv. Hartwa! Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alonndorsg. 26,

Telefon 169,

52 Alexandersgatan 52
Tillverkningen står

under kontroll af nio
sofie doktor Hj. Modeen. Helsingfors

■ ■

HOTEL KAMP.

Nowacek.
Strauss
Gillet
Wallace
Waldteufel
Suppé

Ziehrer
Grieg
Goublier

Ziehrer

~^"WS^

Itölx.
Jacob Raincke N:o 15

å 15 p:ni,
Elvira a 15 p:ni.
Reine de Hollande a15p:i

hos

JacoD r\eincke
Sm

Lördagen den 30 Oktober 1897

"program.
Sikova.
Drescher
Strobl,
Adam

Schubert.
Leoncavallo.

Sebor
Delibes
Ganne

Döpfl
Schrammel.
Hofbeokener Damorkestern J. C. Schwa

C. GOHLK.
Lamp-, Galanteri- & Kortvaruaffär

en gross; en detalj.

jfr*!

.4

A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Glogatan 4.

Fönstervadd.
Fönsterkitt,

Lohses parfymer.
Heleolm (Råttgift)

Viol tvål 111. 111.

OBS.: Saisou Noveautés Inkomna, OBS.!<3orås~, £afi~, *Vä9g- ooft åiaéestallampor, g OBS! PartilaiTlDOrKupor, Brännare, |
"

&fe*
' '

allaslags laaaa^^tilXToelaör Uö'
HHir Störstasortiment. ~fÉ(iJ

Brons och Kristall Ljuskronor,Kronor förgas & elektriskt
ljus, Lampetter, Väggarmar, Lampslöjor, Skärmar: siden,
crépe, satin.

Största urval Amplar
extra fixia oob.ToiUl^a

(ifrån Fmk 6. 8"' rundbrännare.)

tak, vägg

lampglas, veke.
OBS.! (Återförsäljare erhållastörstamojliffa rabatt).

Jtotlampor Nytt! Superbala mpan« (största ljuskraft),Lyktor Lanternor, Prismer, Ljusmanschetter.)
nol, J^VfiJ**"***▼«», Fat & Figurer,FranskaIHMI Hull inkl... Bienvit A;' "P T tiill!—^-

' °'' s'"is 1< l&rurer.
H:fors 1897, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri

Chansonetten-Quadrille
Chinesische Gavotte

Ouverture zu Si j'etais roi1
Herzenskönigin", Walzer

Fantasie avs Pajazzo"

Sehnsuchts-Walzer
8. Tanzpoem avs Naila(
9. La Czarine", mazurka

»Wiener Lieblings g'schichten", Pot-
pourri

11. »Weana G'muath", Walzer
12. Nussdorf-Marsch .

Am Wörthersee", Marsch


