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SVENSKA TEATERN
Fredagen den 1 Oktober 1897,

kl. 7, 30 e. m

För 3:dje gången

Solfjädern.
Skådespel i4 akter af Oscar AVilde. Ofversättning

af Edvard Alkinan,

Eegie:Mauritz Swedberg

Personerna

Hr Hansson.
Hr Lindroth.
Hr Stavenow.
Hr Malmström
Hr Öberg.
Hr Fröberg.
Hr Precht.
Hr Kahlson.
Hr Franck.
Hr Svensson.

Lord Windermere . .
Lord Darlington. . .
Lord Augustus Lorton
Mr. Dumby ....
Mr. Ceoil G-raham . .
Mr. Hopper ....
Sir James Eoyston. .
Lord Paisley....
Mr. Bowden ....
Mr. Eufford ....
Mr. Guy Berkeley . .
Parker, hofmästare Hr Lindh
Lady Windermere. .
Mrs. Erlynne....
Hertiginnan af Berwick
Lady Agata Carlisle .
Lady Plymdale .

Fru Stavenow.
Frk. Holmlund.
Frk. Tschernichin
Frk. Liljänder.
Frk. Bock.

Lady Stutfield Frk. Bergroth
Lady Jedburgh Frk. G-erasimowitsch.
MrsCowper-Cowper ....Frk. Bonnevie.
Miss Graham Frk. Backman.
Rosalie, kammarjungfru. . .Frk. Spennert.
Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. lO,is e. m.
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Herr Charles Gregorowitsch.

O "SR d f FotografSUNDSTRÖMS annons
-B» a andra och tredje sidorna.

SUOM. TEATTERI.
Perjantaina Lokakuun 1 p:nä 1897.

cffiansannäyéäntönä alennetuilla
Rinnoilla

näytellään

SETÄ BRÄiIG.
Näytelmällinen mukaelmaFritz Eeuter'inkuvaelmasta

Ut mine Stromtid". (Maamiesajoiltani.)
Seitsemän kuvaelmaa.

Henkilöt:
Aksel von Rambow, Pumpelha-

genin tilanomistaja . . .
Frida von Rambow, hanen rov-

Evert Suonio,

Kirsti Suoniovansa
Frans von Rambow,hanen eerk-

Eino Salmela,
Otto Närhi.

kunsa
Pomuohelskopp, tilanomistaja .
Havermann,Pumpelhageninpeh-

toori Emil Falck.
Helmi Talas.
Adolf Lindfors,

.Loviisa, hanen tyttarensaM
Sakari Bräsig, pehtoori.
Fritz Triddelfitz, maanvijjely^^^^H|^l^^H

oppilas Knut WeckmarÄ
Jukka Ntissler, tilanomistaja. . Taavi Pesonen.J
Brigitta, hanen vaimonsa . . .Naemi Kahilainen
Lima "^ Hilma Rantanen.l
Miina / Sirkka Hertzbergl
Rudolf Kurtz ">JumaluusopinrHemmoKallioßJlGottlieb Baldrian/ ylioppilaita \Oskari Salo. ■
Mooses, vanha juutalainen "
.Maria Muller, Éambowinemiu^^^^^^^^^^H
Kriill. kouluinestai
Päsel \ H^^^^^^^^^^^^^^HKohJman/

' I
Pekka yövarHi
Kusti Kägultfl^l

MimmiLähteenoja.. lisakkiLattu.
fKaarlo Keihäs.
\pietari Alpo.

Olga Leino
Talonpoikais-miehiäja naisia,

Kuvaelmat: l:nen ja 2:nen pihamaa. 3:mas Nilsslerin
puutarha. 4:jäs Axel von Rambow'in luona. s:des

Nilsslerin huoneessa. 6:des metsässä. 7:mäs
iMilsslerin luona.

9.€mEMMA^IAä6 lifforsäkrikgs aktiebolagistettin. Ferd. Stamer.
Generalagentur förFinland, Hagasundsgatan 2.

y^p^ iqgram~
Tidning för Helsingfors

A. W. EKLUND & C:o
Skilnadsgatan 19. Telefon 310 Teatrar och Konserter.Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredagbilligapriser.

N:o 14 Fredagen den 1 Oktober

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

faået
Ledig annonsplats

1897.

</. H. WICKELS

AKRAKN PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplömed'honneur) vidutställ-
ningen iBordeaux 1895.

Alexanders^.19 (ing1, fr.Hagasundsg.2.)

Utför omsorgsfullt och tillbilliga priser allt fotografiskt arbete säväl
inom som utom atelieren. Telefon 2453.

Axa Lindholm
Tapisseriaffär.

från kl. 8 e. m

AXEL PALMROOS
"Vl-n.a,ffa,r.

LajG^er af fina äkta Viner>
Cognsc, Llkörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis å visFöreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter.
Specialité: CRAVATTER.

Jakob Ljungqvists Fotografiska Atelier

Nic. Antipins,

Elektriska affär,
H:£oxs.ITjrlam.asg'.3-S=- T. 897.

utför installationer af hvarje slag väl o.
tillerleämdtbilligastepriser. Säljer l:ma
material o. apparater billigt!

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

Äkta

Viner och spirituösa
direkt inporterade från utlandet hos

Hjelt «& Lindgren.
Unionsgatan 17.

Albion Lamppumakasiini
Victor RijdmanOmistaja

Suurin erityis iiike
Lamppuja,Lasia,Porsliinia,Nik-

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

Halvalla tukuttain ja vähittäin
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Alla aftnar
Aftonkons ert

MA.GJLSIN nU NORD.
G. Tahfsilbion Lampmagasinet

Ylle- & TricotvaruaffärInncli. Victor Radman.
Största specialaffär för

H. Esplanadg. 37. Telef. 1727.
Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepotaf D:r Lahmanns

underkläder.
Juho Wirtanens

SKOAFFÄR.Lampor, Glas, Porsliner, Nickel-
varor, Byster, Barnvagnar, Petro-
■eum & Benzin.

Ensamförsäljn.afJouvin&C:o's
i Grenoble världsberömda
handskar.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstaiagerafinhemskaskodon.Prima
gummigaloscher, äkta Collanoljam.m.Billigt iparti & minut—

" —
_— Fotografisk Atelier.

\J* K" Dj[J&åSäåå i$ÅÄJi Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk. pr duss
N. Esplanadg. 31

(Catanis hus.)
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, skilnaden 4.
Brudslöjor

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

Firma H. Ellmin.
9 Alexandersgatan 9.

JAGARE Obs!
«# Gevär & Jakttillbehör. #«-

Patroner laddade med
Normal & Amberite

röksvagt krut
Fritz Scröder's sportaffär.

Norra Esplanadgatan 37.

BODEGA ANDALUZA
Helsingfors. 28 Unionsgatan 28.

Iklass servering af uteslutande äkta Viner till 2
lägsta möjliga pris (från 30 p.ni per glas) Servering „
af läskdrycker, kaffe m. m:

Högaktningsfullt:
John Xlji-u.xxc3.izx.
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IBranot & Blombergi
"d Specialitet:

|Velocipeder & skidor |
i Cleveland. %
J Rover. É

Westfield. i
i Temple. |-
I Opel. I
if IÄpT Prisen å endel mo- T|ft§ £.

ädeller nedsatta. fe.
Brand! & Blomberg. %

Helsingfors, Mikaelsgatan 19.

Filharmoniska Sällskapet.

populära konserten
gifves under medvärkan af hr Charles Grigorowitsch

Lördagenden 2 Oktober

Soeietetshuset.

Ouverture till Girondisterna
Polonaise, Essdur (ny) Weber-Parmentier
Aria, för stråkorkester (ny)
Finale ur op. Rienzi

Ouverture till Egmont

Konsert (Gr-moll) för violin
Introduction. Adagio. Finale
(Hr Charles Gregorowitsch.)

Cortege ur op. BoäMil (ny) . . Moszkowski.

I:sta

Paus

Paus

Nocturn
Donau-vals

Program
Littolf

Bach
Wagner

Beethoven
Bruch

Sitt
Strauss

BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningipartioch minut afendast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Baimgarderoben
Högbergsgatan 45. Telefon 1968.

Till vänster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

OBS! Xioltaloiritoytet,

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. Telefon 491.

-<S- Eekommenderar 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

i:sta Klass

«t BADINRÄTTNING »>
Wladimirsgatan 32. Telefon 197

J. W. Engberg

Helsingfors Rullgardinsfabriks
tillvärkningar rekommenderas

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

H:fors Nya Tnpetaffär,Unionsgala 32.
Josef Wiberg, Ö. Henriksgatan 9.

T. Winter, Skilnadsg. 19.
H. Dkhoiii, Alexandersgatan 17.

John Paischeff, Brunnsgatan 12.
A. Hellman, Alexandersgatan 48

Finska Färg & FSrnissbolugct
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IM taska CiaitiitfflliaiÉln
Högbergsgatan45. (Andra gården frånS.Esplanadg.)

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

fågel konserver färgska ägg m. m.
Servering af: Kaffe, thé, chokolade, kaffefhi-kost, smörgåsar, mjölk, bouijuntr, varmaportioner,

läskdrycker, ni. ni.

Propra serveringsrum.
Matg-äster einottages per månad

OBS! Beatällningar å varma och kalla sexor emottagas,
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Den enda värkligt praktiska SKKIFMASKIN

HA 313131OND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

Enda kommissionär iFinland för fransk

Specialitet: Medicinsk literatur

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

Permanent utställning af taflor och andra konst-
föremål.

Obs.! Ingen entré. Obs.!

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table dhote & å la carte.

literatur

som finnes är

o a
» \

91.1 Z,

Entr'-acte
Svenska teatern.

Hon är en sfinx mrs Erlynne och
såsom ett öfvernaturligt väsen utöfvar
hon en trolsk makt öfver alla dem
som komma iheones närhet. Hon är
hänsynslös och besväras ej af mycket
hjärta. De ögonblick hennes hjärta
röjer sig äro åtminstone lätt räknade.
Till och med hennes mest betydande
ingrepp i Solfjäderns" handling är
impulsivt, och pjesens slutscen bestyr-
ker, att den bedårande kvinnan vid
sin kritiska inblandning isjälfva vär-
ket e; förlorat någonting af hvad hon
eftersträfvat, att hon med hartassen
förmått sudda ut en, för världen, tve-
tydig handling.

Hon är en beräknande, kall männi-
skokännare, som möjligen veknar för
ett ögonblick, men aldrig fullt hängif-
ver sig åt de stora, traditionela kän-
slor, på hvilka världens vara eller icke
vara beror,

Och hon har en scen, hvarest hon,
då hon utatakar pliktens bud för sin
egen dotter, läser domen öfver sitt
eget lif.

När har hon själf handlat så, som
hen det ögonblicket lärer?

Mrs Erlynne är en gåtfull Ibsen
figur, tagen från undantagsmänniskor-
nas regioner; en intressant psykologisk
studie, hvilken man hade lust att dis-
sekera, syna tum för tum, nerv för
nerv inyfiken förväntan, att någon af
dem skall skälfva för lancetten. Men,
man skulle göra undersökningen kall-
blodigt, ty hon är själf en fisk-blods-
natur, ja, kanske en reptil, hvars lös-
skurna beståndsdelar snart ånyo skulle
förena sig.

Sådan värkan utöfvade hon vid ir.
Holmlunds återgifvande af rollen. Tju-
sande och beräknande med sporadiska
ansatser af det som kallas hjärta och
själfförgätenhet, och öfver hvilken ut-
trycket hon är en god kvinna" endast
kan yttras af den, som likt dottern ej
känner till, eller ej begrundar hennes
handlingsmotiv.

Intressant — ja, som en sfinx
Dottern, denna 21årigakvinna, där-

emot så ren, så till tanke och lif höjd
öfver alt lågt och uselt, är en teckning
af betagandeälsklighet. Hon hörskvall-
ret och skandalen, hon undgår ej för-
ledarens hetsande hviskningar, men alt
detta berör henne ej. Hon är andligt

inpregnerad mot lustans eld, liksom mot
skvallret 3 gifttänder, och på samma
gång som hon är typen af en ideal-
kvinna, är hon en fullt modern dam,
i hvars ådror blodet strömmar, men
det är ett aristokratiskt „blått" blod,
hon är en of the upperst ten thousand.

Bättre framställarinna än den som
här tolkade lady Windemeres roll tordeej behöfvas. Apparition, åtbörder,
stämma, alt återgaf en nobel unglady.

Männen i pjesen! — Ja, männen?
Hvad är egentligen att säga om dem?Hufvudpersonerna, nota bene!

Han görej något vidare vederhäftigt
intryck denne lord, som med stora sum-mor och sitt goda anseende köper entystlåtenhet hvilken han borde inse, att
i alla fall ej kan riskeras.

Och det är ej utan, att Mrs Erlynne
smått drifver med hans naivitet, dahon, med sina ganska lättfärdiga argu-
ment, försäkrar honom om sin förte-genhet — just innan hon skall för-
svinna.

Och älskaren —
(jag ber om förlåtelse, han Var ju egentligenej älskare)

hvad är han som karakter värd? Hanär där bara för -att spela Samiel ochfor att bjuda sitt hem förmanipulatio-nen med solfjädern. Utan att denna

tvetydiga plats öppnat sig, skalle Mrs
Erlynnes stordåd aldrigkunnat existera.
Hvad han än är, en gentlemaiHirlian
icke, då han söker förled» ung
kvinna och som medel söker begagna
sig af hennes mans påstådda trolöshet.

Alla bipersonerna i den spirituela
pjesen, utgöraolika slagaf dessa hvassa
maskulina o.ch feminina tinnar,som röra
sig i de eleganta salongerna och där
karda om sina medmänniskor, som om
dessa ej vore annat än enbomullstott.
Dialogen är kvick, ironisk; replikerna
falla som hagel, influerade af den bla-
serade världens iskyla och skepticism;
stundom röjande ett hälft nödrop, en
lifsleda, sådan den stundom åns under
en leende yta. Någongång var replik-
sägningen kanske litet onödigt under-
struken — åtminstone för enpremier-
publik.

Toiletterna eleganta. Syndblott att
fru Stavenows vackra figur skulle in-
höljas af en så missklädande, elinru
dyrbar, kostym. De vackra linierna
ifru Stavenows kropp borde aldrig af
en kostym få förvandlas till enkäglas
osymmetriska form.

Nå, detta är nu enmodesak, en smak-
sak

—
och en bisak!-

P ha e.m
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Eric Sundströms
Fotograflutelier.

Fabiansgatan27, hörnet af Norra Espl
tillfälle att iännu h«gre grad än hittijs tillmöte8^
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AXEL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889,
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Velociped-öepét.
Ständigt ett \älsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

mr Velocipeder. ~m
Fennia"-velocipeder, inländskt fabrikat re-

kommenderas.
North European Cycle Export C:o.

N. Esplanadgatan 41

N.J.
Ång-Korffabrik.

Humleberg 5. Tölö
Försäljningslokaler

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

Finska
Järnsängsfabriken,

End^pecialfebrik iFinland fdr

ftlnilrnssrr.9

Betydligt billigare än de utländska
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50
EMIL REHNBERG

OBS.! Fullständiggaranti.

:sl*:****££££**»#£^>#;»££*jE£»!ft££j>£al3!

Annonsera

€&rogramr dSlaået"
Annonserna ytterst billiga,särskildt om de ta-

gas för längre tid.

/7A« IHvarje annonsör får sig f)L Ivu*-- tidningen hemsand UUb.!g

■ -S- GrX"«ttiS. -|—
—

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

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer i Laurents urbutlk
och genom kolportörer.

Tr 70m
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w Franska Lifförsäkringsbolaget IP@ i1LURBAINE, t
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.(fö| Garantifonden: 98 miljoner Frcs.

{({$ Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- y^jj)
(jSjjjä ringar af alla slag. Genom samarbetemed ÄS^ix£ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- |§r'© baihe et la Seine beviljas de försäkradevid |g))
(ifå sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, Ä>^W hvilka fullkomligt säkerställa såväl (len för- W((§P säkrade och hans familj, som ock de per- §gl
(%& söner, ined hvilka han »tär i affärsförbin- ÄS)delse för den oundvikliga förlust, som en(föp sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-
(fip* ler enolyckshändelsemedföra. Bolagetefter- «>^skänker nämligen, såsom allmänt bekant, jgFl(gg) premierna för hela sjukdomstiden och utbe- f^j)

taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomenär obot- «S^W Hg och resten vid dödsfall'.
i0Bolaget PUrbaines försäkringar äro
(Jjpi därför särskildt att rekommendera för her- Ä^\rar affärsmän, då det gäller att säkerställa *|P(fög större affärsföretag genom lifförsäkring, @J)
jgÖ emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- gSt;jä[ samma störingar svårare sjukdomstall all- j|F

tid medföraoch hvilka ofta nogbringabor- s§§),
(ä® ges- och förlagsman stora förluster. Ä^>För dessaväsentliga fördelarerfordras §c
(fög icke några extra premier utan endast att
((fä, den försäkrade afstår från den årliga vinst- <SÄW andelen. W
*Q@ Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1

(H C?a/7 2?o/i cftnomng.
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(i. W. KELÄNDER Swift"
myypi alkuperäisiä

Wiinejä Quadrant"
Wäkijuomia Dlirkopp"

tilauksia maalleensin tilausuu
della,hinnat aina halvimmat Wolff'Willenkatu N:o 4

Telefooni 1803.

Siamßrini dtestaurant.
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 utföras med omsorg samt till billiga priser
Telefon 810-

W? Velocipeddelar
och

utföras snabt ochbilligt,

u^F^^^o^^n^u^ns Velociped Depot.

Största urval

Glasvaror
Till billiga priser

i

<3£ya glasmagasinet
3

OBS:
Mikaelsgatan 3.
vid Sidorowska affären

OISSOI å ALSXBIZ.

_ _ _
smällande dörrar elle:

lon rwm niwirr hållas ***■*«**, kan at<
IylI \ I InINKVI lålta uPPsättadörrslutai

JJUII UUlll UlUllJl af Helsingfors

Hulda Lindfors

03

(A

esa:
Helsingfors, JJerggatan 10,

r förargas åt att dörrar ej
.ervinna sinnesro genom att
renEclipse", som levereras
Rullgardins fabrik.
!£on 15S1

VELOCIPEDER
emottages under assurans till förvaring öfver vintern
emot billig afgift hos

■+m ASKEGREN & C:o 1^-
Norra Esplanadgatan 21

Ansiktsmassage
med ånga och massage rengöreshuden från finnar
pormaskar, kylskador etc.
l\/loni/tiira (Handens och naa-larnes vårdMdmcure, ()(.h försköning.)

Agnes Johannsen.
H ( irrnii]visrsUa huset, 1 tr. upp. Telef. 83.N. Espl.g.
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Vicehäradshöfding Kaarlo Conradis Advokat-Byrå K
~
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TO Vi torde, efter att ha återsett pje-
sen, med fru Bränder,bliitillfälle att
återkomma till den och birollerna.

Tourbillon.

CO
4">

■■cd Legend

""■■■"i

Det var en gång tva människobarn,
som stodovid lifvets strand, och då solen
gick upp--gago de jublande in i hvar-
andras lysande ögon och kyste hvar-
andra för första gången på munnen.

Då kommo de gamla, kloka männi-
skorna och gnatade: I aren för unga
tor att redan vara vidalla önskningars
mål!Iaren för unga, lifvet har ännu
icke pröfvat, ännu icke Htalsatt eder.
Ni måste skiljas och låta tiden gå hän
öfver er kärlek. Tidan måste iör-
Wara alt!"

*=sfl

Nu gräto de båda människobarnen,
emedan de voro så unga.

Och' — tiden trädde fram och tog
dem isina vida, vida,oändligaarmar.

—

Vid korsvägen möttes en man och
en kvinna, som komino från arbetet.
Kvinnan var mager iröttoch atbloni-

(Affären,
i
8 arbete. Pris för visitkortsfotografier Fmk. 6 pr. dussin

strad, mannen hade ett slött, dystert
ansikte. Hans kläder voro fuktiga af
svett

De hälsade knappast på hvarandra,
och i deras sorgsna ögon kunde man
läsa

nVi måste arbeta. Vi ha inte tid
till kärlekssmek. Vi måste arbeta från
morgon till kväll, från kväll till mor-
gon. Vi måste arbeta tills våra stak-
kars kroppar blifvit utslitna, tills våra
själar blitvit kalla och icke längre
drömma."

Framför asylen lörålderstigna,iden
lilla trädgården där jasminerna blom-
made, råkadei de åter. Han var nä-
stan blind och hon släpade sig fram
på kryckor.

Hon medförde i en korg matrester
från köket. Han åt girigt som en
hvilken icke ätit sig mätt på länge.

Dä kastade vinden ned ett par jas-
minblommorpå stenbordet. Den gamla
kvinnan tog eftertänksamt de hvita dof-
tande kalkarna mellan sina fingrar och
sade plötsligen helt sakta:

Mins du ännu?"
Mannen såg slött framför sig: Jag

mins ingenting mer" — mumlade han,
„ tiden, tiden. . ."

—

Och nu gräto de båda människobar"
nen. emedan de voro så gamla.

Och tiden stod bredvid och sänkte
huivudet; då sjönk solen.

-+♥*>-

Notiser.— Filharmoniskasällskapets för-
sta konsert för denna säsong äger
rum imorgon enligt ett utmärkt pro-
gram. Utom det att konserterna åter
gitvas iSocietetshusets stora salong,
komma de samma att utöfva än större
dragningskraft genom herr Charles
Gregorowitsch, hvilken som bekant an-
tagit reangagement hos hr Kajanus,
efter att under senaste år iAmerika
hafva skördat lagrar och guld.

Ett och annat.
Författaren: Det gick ju utmärkt.

Inte en enda hvissling."
Teaterderektören: Det är väl för

t— n lör mycket begärdt, att publiken
skall gäspa å hvissla pä en gång."

—*"">-

I förbindelse med en af Europas
största fågelhandlare, emottagerun-
dertecknad beställning a alla slags
lyx- och sångfåglar enligt följande
pris:

pr par Sny:-må Senegalfoglar
d:o Astrilde „
Bandfink ....
Blodnäbbsväfvare
Eldsfågel....

bvilken är tillökadmednya ocli eleganta dekorationsföreinäl och apparater* är därförei

Tigeriink
SvarthutVade nunnan
Trefärgade nunnan .
Oordon blev ....
Paralis enka . . . .
Edelsångare ....
Mosambiksiskan . .
Indigosiskan ....
Nonpareilles ....
Madagaskar väfvare
Safranfink
Risfågel
Kardinal, röd . . .

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27

hane „
pr par „
hane

pr par
hane,gra

IIVi IC'w!ui^!u^^^^^^^BKinesiska ikU^^^TmM
Rosa Kakadue . . .
RödhufvadeInsepärablesprpaiH
Undulat-sällskapspapegojor„
Q-rå lufvadosparfpapegojor „ „
Harzer-sångare pr st.3"f 30: — 9>>>t
FRANS SJÖBLOM

Högbergsgatan 26.
Telefon 1305.

26:50
25:—
50:?--
50:"-

26:50
40:—
60: —
60:

—
50:—
25: —

100:-

j:r

o<£
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-0:0
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0
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W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52 Telef. 1278. Helsingfors.
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TU. WUI^FFS
Pappers-

H^.Esplanadg. 43B^u^tcnioi Nya Teatern.)
lager af post-, skrif- & rit-

papper. cirkelbestick,vinkellinealer& vinklar.
Papper &. kuvert iaskar, stort urval.
Fotografi-album,
Fotografi-ramer m. m. alt till billiga

priser,

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

Försäljer Kungl. Hoflev. i Stockholm C. W. Scliumaehcrs väl-
kända I>elikatcss Spis- och kniickctu-ntl iparti o minut-

Obs.! Oöfverträfladtivälsmak och näringsvärde.
11. F. Storms (i S:tPetersburg) delikata Dill salfgurkorikärl

om 50—100 t. o. m. I,SOO »t. till firmans egna noteringar
Rökta varor, all slags Ost, Mejerismör,Delikatesser m. m.
Expedierar till landsorten alla slagsmatvaror såsomfärskt kött,

färsk fisk, grönsaker. Försäljningslokaler: SaluhallarneNso 18— 20
& KW— lll. Telefon 1287—2114.

Telegrafadress:SeeJenbrandt

SKYLTAR,
VAPEN,

Dekorerade Glastak,

GLÅSBÖISTIffII,

JOSEF JONBSON's Skyltfabrik,
13. Unionsgatan 13.

Bäst Billigast

QOfl
t*3 flfll

C°jpflfl

Ä ■^^^ begäran nTTTn^HJ
JT Lenhardtson har jag nn<H

sammansatt munvatten,

Q Albin Len /fl

Q och får häröfver afgifvi^^H
?*» 1. Lösningen iir opallfl
Sr tionen svagt alkalisk. H

2. Den värkar iicilfiH
iil.< fiiftifit. fl

3. Den förhindrar mil
QJ ,?/ timmar syrebildniHH
Ä 1. den värkar «/>/*//öSVf väsentligt hinnnia jh/^MQ prosesscr. ■

5. Den dödar tcoterc^^MVf minut samt fi/foit/ft-f/cUG) rosfeberns bakterie p;H
Ä 6 Den dödar »Ax/h»
3K vatten kolerabakteriorH

nut,rosfeberns och ilil°l<-fl
dre än 2 minuter samt <}B

Yr |i:i 3 minuter. H
O Då det af Tandläkare I.ciH
4*^ sålunda eger förmågaatt upphS
V^ ruttnelse imunhålan samt

domsbildande bakterier,somd^^^^B%v* måste jag på det högsta
dess bruk'

Att det samma arven "-^|
seende börägaen vidsträckt :^|\^ af dess ofvan anfördastarktH

Stockholm, den 6 .fl

|*?| Med. Dr.,Docentibakteriologi^^^H

J. C. MiEXMONTAN
Innehafvare:E. Nyberg.

diner & Spirituösa.

lioiigl. Karolinska Instituted
riliiiiiÉl i I il i rit- liiiin

fl]åkaren Herr A.
rsökt ett af honom

ardtsons
TOL
följandeintyg.

'ärgad och till reak-

>rd i tarmkanalen
(ler en tid afminst
bg imjölk.

frule eller högst
af förruttnelse-

Ibakterier pä Vs
ms, difterins och
i oiukriug 1 minut,
dd med 2 delar
på mindre än 1mi-
ms bakteriepå inin-
foidfebcrns bakterie

■hardtson angitna medlet
KLfva syrebildning och för-
ytterst snabt förstörsjuk-
irstädsskunna förekomma,
hos allmänheten förorda

yttre medel imänga liän-
nvändningframgår osökt
bakteriedödande värkan.

iril 1895.

vidKarolinska Institutet.

nQ R O L,m
för munnens, näsans o. hudens vård

Ledig annonsplats.

Ständigt lager af färdiga

BAIISfKLAIIKU.
Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
Mikaelsgatan 2

Larson

RESTAURANTS
Kaserngatan 25.

Fullständig restauration!
Stående smörgåsbord. Öl på seidlar. Varma

portioner m. m.
E. Ivanoff.

C. E. Lindgren's
Borst- <*? T^oxxself.EfcTorils.

Rödbergsgatan9. BUTIK Alexandersgatan 4<i.
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta tillvärkningariparti ochmi-
nut till billigastepriser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order
från landsorten expedieras promt.

C. E. LINDGREN.

Oskar Erikson & C:o
Optisk & Kirurgisk affär

Södra Esplanadgatan 14

DFLöli.A. DAHLINBrefpapper Auq. LudY. Hartwall. Reincke N:oDROGHANDEL,Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori. Elvira a 15/rn^t

Reine deHo//anaeåiop:i

Mineralvattenfabrik Skilnaden 15—17.
rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

Glogatan 4.Helsingfors, Alesindersg. 26.
Telefon 169,olinierade. Fönstervadd.

Fönsterkitt.B I
52 Alexandersgatan 52

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

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat 15.

Lohses parfymer.
Heleolin (Råttgift.)

Viol tvål m. in.

hos

Jacob r\einckeHelsingfors
j. OMS

TOII
■ ■

HOTEL KAMP.
Fredagen den 1 Oktober 1897 Lördagen den 2 Oktober 1897

ji

program: program:
Volontär-Marsch Metra. 1. Carmen, Marsch Sommer,

bo
72-.-
CD

Schlachthymne avs nEienzi" Wagner. 2. Wiener Waldveilchen, Gavotte Mieses,
BossiniOuverture wLa gazza ladra"

Wiener Damorkestern 3. Ouverture BDie schöne Galathe" . SuppéMein Traum, Walzor Waldteufel
4. Doctrinen-Walzer StraussGrossmiitterchen Langer.
5. Erinnerung an Tannhäuser Hamm,Traumbilder, fantasi Lumbye, J. C. Schwarz.-o

"B 6. Fantasie avs Faust Gounod,

Hg

O-j

.o
S*

7. Valerie-Walzer.
Natursånger, "Walzer 8. Mädchen mit demrothenMundchen

8. Ich sende diese Blumo Dir, Lied . Wagner Lied
9. Irrfahrten, Potpourri Eosner. 9. Eeiselust,Potpourri

Förster10. Mandolinen-Serenade 10. Clectorale, Mazurka
11. Donauwellen, Walzer Ivanovici 11. Die turkische Scharwache
12. Italienischer Zapfenstreich, Marsch. Dresclier, 12. Svd & Nord, Marsch

mmm *^ m^^^ ,^L^ JL^å%
e«| Specialaffär förArtist- ét ttitmateria] *«Filial. Hagnäs Hallar, Broholmen.

Specialaffär.
(Enda iFinland idenna bransch.)

Artistfärger, alla slag,
Målarduk & Carton
Glödritningsapparater
Penslar, Panåer, Paletter,
Oljor, Fernissor m
Matematiska instrument.

HERMAN LINDEL

Försäljer:
Cirkelbestick, Ritbräden, -pap-

per,-böcker& -bläck,Linea-ler, Häften, Pennor, m. mA tillvärkningen af Ritbräden e<masstörsta omsorg, de förfärdigas af bästa ut-valda virke, äro ytterst noggrant justerade
absolut torra, intet ritbräde säljes förrändet legat i lager ett år, full garanti förhållbarhet, detta oaktadt priset låo-t.,Specielaffär förAr

H:fors 1897, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri

Specialaffär.
(Enda iFinland idenna bransch.)
Bla & hvitkopiepapperKitpapper, Kalkerduk & papperVinkellinealer, Räknelinealer

& tumstockar. Panto-
Tusch, Skissböckerl'""

Hl. in. in
Qeodetiska instrumenJj^^H

■st- & Ritmaterial-I

Linka,

Kosenzweig.
Richter
Dubois

Michaelis

Textböcker


