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j%6i LIFFÖRSÄKRINGS AKTIE BOLAGISTETTIN. p~rH qtampr. Generalagentur förFinland, Hagasundsgatan _.
""

(ÖldillCX "

_r_3
mm**1!Q(jram~

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

Vine^^Spiriluosa
billigapriser. Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 41 Fredagen den 3 December

DANIEL NY LIN, FOTQ6BAF, Fabiansg. 31.

SVENSKA TEATERN.

Fredagen den 3 December 1897
kl. 7,30 e. m

För 3:dje gången

Jjvig kärlek.
'--ik^m^^W^

Skådespel i3 akter af Hermann Faber. Fri öfver
sättning af Oscar Wijkander.

Regie: Mauritz Swedberg,

Personerna

Frk. Holmlund.Clara Spohr
Fredrik Filhring Hr Swedberg
Walter Schubert Hr Hansson

Herr Axel HanssonAlbert Renninger Hr Castegren

Agathe, hans hustru Frk. Walter Schubert
Martha Dornach,hennes syster Fru Eiégo

Hr Lindroth,Konsertmästar Wittmann
„Evig kärlek".Hr ÖbergAlphonse Wassermann

Kunowski Hr Lindh
Elise, hans hustru Frk. Gerasimowitsch
Marie, tjänsteflicka Frk. Spennert.

1. Lontoon katu;
(pitkä väliaika).

2. Huone hovilinnassa,
3. tiuone Towerissa.
4. Huone hovilinnassa.

(pitkäväliaika).Två, barn

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10 e m OH m Fotograf SUNDSTRÖMS annons
MM _5«« å andra och tredje sidorna.

& Lif-örsäkringsaktiebolag^„SKÅNE", Brand-
Alla dagar Hotel KampMiddagskonserr^^^__.......^^_____H«^^^^^"|ißi

fri» w. 3e. m. WienerV norhestern J. L.

Tschernichin

SUOM. TEAATTERt.
Perjantaina Joulukuun 3 p. 1897

näytellään

Kuningas RichardlILs.
5-näytöksinen murhenäytelmä (9:n kuvaelmaa). Kirj W. Shakespeare.

Suomentanut P. Cajander.

HenKilo t:
Edvard IV, Englanninkuningas . . . Oskari Salo.
Elisabe.h, hanen puolison^a ....Kirsti Suonio,
Edvard, Valesin prinssi, sit- \ (

\Trfv, kUninkaana Ed; heidän poikansafej^S
Richard, Yorkin herttua J _____________________________________________________
Vorl.in Herttuatar,kuninkaan äiti, leski
Yrjö,Clarencen herttua, kuninkaan
Hanen
Hanen pieni tyttärensä. , . . .
Richard, Glosterin herttua, kuninkaan veli. si

Adolf Lindfors,

Kaarle Halme.
Maria Rangman,

Katrt Rautio,

I'MIMI111 I MM Ull I111I I'liII II I 111
Richmondin kuninKaanaH....
Margareeta,Henrikki Vl:n lesk , H

poikansa naimi-^HRichard Glosterin kanssa
Buckinghamin herttua, Richard Glosterin us-^Hkottu ystävä , iT^-T^mHtTLcinc^MLord Hastings^ ('Emil Falk.

SsÄ Vorkinhuoneen puolue,aisia I^slÄ. I
Lord Ratcliff J iKaarlp Keihäs.I
HTäG^} KuningatarEHsabe.hir.veUa .{^^^_B
Brakenbury, Towerin päällikkö....lisakki Lattu. I
Lontoon määri , TaaviPesonen.H
Ensimmäinen ~i (lisakki Lattu. I
Toinen I „__„.,; IPietari Alpo. %%%
Kolmas ( Porvarl <Hemmo Kallio.
Neljäs 1 (Mimmi Lähteenoja
Ensimmäinen 1 (Pietari Alpo.
Toinen > sanansaattaja . . . .:Otto Närtu
Kolmas j (lisaaki Lattu
Ensimmäinen \ „,,_,,__.-. /Otto Närhi.
Toinen / murhaaJa \Hemmo Kallio.
Henrikki VI ruumis, haamuja, piispoja, munkkeja, nunnia. henkivai

tijoita,ylimyksiä, ritareja, raatimiehiä, sotilaifa, ainit, teloittaja,
kansaa. Tapahtuu Englannissa.

Kuvaelmat

aåef
Sfeoré kWiKström

Skrädderi-E t ablissement
Östra Henriksg. N.o 1

Argos hus.
—5 Håller fin finaste material. _—

Eleg-ant snitt.
Prisen beräknas billiga.

Olga Salo.
Axel Ahlberg,
Olga Leino.

5. Towerin edustalla.
6. Sali Towerissa,
7. Vaakunasalihovilinnassa.
8. Hovilinnan edustalla.
9. Boshworthin taistelukenttä,

KTH n\ 101 11 FBpsta Ate,iern! tp' upp
-

(Vanli^al)riser PrisbelöntIPa|,is ) TT^v^^v^-v.t^^ -PL ktOh hOT*Cf An»"" Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss JH QjjQCTp^J- J-J- kjUCllllUv_/lg Helsingfors, Alexandersgatan17. O

J.I.Wiekels
ARRAKS PUNSCH,

prisbelöntmed guldmedalj vid många
utställningar'. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

3acob Eiungwists fotografisKa fltelier
jflexandersg. 19 (tofl- fr. _,agasunasg. 2.)

Utför omsorgsfullt ocb till Dillida priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelierer». telefon 2453.

Ovet avataan k;lo 7. Näytäntö aikaa klo V2B
ja loppuu k:lo 11.

Kontor Mikaelsgatan N.o 3
C. F. CARLANOER.

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m

AXEL PALMROOS
Vinaffär.

Lager af fina äkta
f//?er, Cognac, Likörer __ /?o/n,

Grönqvistska stenh. Tel. 3 20.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat

Specialité: CRAVATTER.

Albion Lamppumakasiini
Omistaja

Victor Rijdman.
Suurin erityis liike

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

stenvaunuja, Pelroleumia &
Benziniä.

Halvalla tukuttain ja våhittäin.

N. Esplanadg. 31
(Catanis hus.)
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Albion Lampmagasinet
inneliafvare

Viktor Rtjdman.
Största specialaffär

f ör Lampor, Glas, Porsliner,Nickel-
varor, Byster, Barnvagnar, Petro-

leum & Benzin.
Billigt iparti & minut,

G. Tahfs
Ylle & TricotvaruafFär

N. Esp'anadg. 37. Telef. 1727.

Välsorteradt lager, billiga-priser.
Hufvuddepot af Dr Lahmanns

underkläder.
Ensamförsäljn.

C:o's i Grenoble
handskar

MAGASIN I>U NOun.

— _^« Elektriska.»► —
Ring-, telefon-, belysnings- o. inbrottsled-
ningar uppsättas o. repareras erkandt
billigast af Nic. Antipin, Nylandsg. 34.
T. 897. H.fors Säljer: Ring-, telefon-
o belysningsmaterial ovilk. billigast.
Lemnar kostnadsförslag och priscou-
ranter gratis!

Alexandersgatan 7. T. 638
OBS.! €nda specialaffär.

Akta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

TJnionsgatan 17.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.If Jouvins &

världsberömda Ö. Henriksgatan N:o 3.
Största lageraf inhemskaskodon. Prima
gummigaloscher, äkta Oollanolja m. m.

AXA LINDHOLM

V. A» DYKÄÄIIAÄIi Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk, pr duss,

1897.



CO

<_o

CNI
LO

O)
CO
<___>

X

o
■ö
c.

_H

+-»
U
o

A
H

Firma H. ELLMIN
9 Alexandersgatan9

Helsingfors Charkuteri
a. Michaelsgatan 2. Telefon 491,

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

Sallader, Lök,Svamp, Gurka, Äppel.
Kraftkött,Saltade Eiskor å 5 och 10 kg. kärl.Uleåborgs iskällar Lax å 1/ie kärl.

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

Största lager odekorerade föremål för glöd-ritning och träskärning. Färger för trä och läder.Bästa glödritningsapparater.
Beställningar emottagas tacksamt.
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jCLEVELANO.f
A% Följande tre omständigheter ställa Cle- &L_d veland-Velocipederna betydligt framför Z.g alla andra velocipeder, nämligen: t*

i. BurvelI-lagren, hvilka äro gjorda ?
3 at det finaste värktygsstål samt svarf-

vade och härdade med den utomordent- h-t 3 ligaste precision. De äro oslitbara, ab- ~
solut damtäta och kunna aldrig justeras "»<c£ för hårdt. 1.

3 2. Clevelands Clincher-ringar,
-

3| hvilka äro fastade vid kombinerade trä £,
a& och allutninium skenor. Hjulen blifva ..sålunda utomordentligt starka och rm- f"garna de mest elastiska. fe

3. Cleveland kedsn ar den enda ked, r"
« i hvilken stiftet och blocket äro abso- m
_j lut härdade och den är därför under- fe-kastad slitning och sträckning ilångt §>
-i mindre grad än någon annan ked. fe.

i Brandt & Blomberg,|
*■_ Helsingfors, Mikaelsg. 19. Et
s_ t

som finnes är

lIA 3131 O NB,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

G-eneralagenter för Finland & Skandinavien,

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

Enda kommissionär iFinland för franskliteratur.

Specialitet: Medicinsk literatur

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

Permanent utställning af taflor och andra konst-
föremål.

Obs.! Ingen entré Obs.!

Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.
(Ii
(6
s.
s
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Professor Blomstrand och
länsmannen

En sann historia berättad af
Henrik Wranér

Nu är han länsman,men då var han
bara e. o. landskanslist och hade läns-mansförordnande på sommaren ett slag.

Och när han slutat utöfvandet af
denna sin värdighet, sammanförde oss
en afton en punschbutelj: vi förtaide
våra sommarminnen och blefvo förtro-
liga. Han var en rätt stilig karl och
snobbade både ipolissonger och byx-
hällor. Beträffande hans intelligens
vill jag bara saga, att för de pund,
som honom gifna äro, är räkenskapen
snart undanstökad en gång.

Som han satt där, sa' han plötsligt:—
Känner du professor Blomstrand?— Om jag känner honom! svarade

jag stolt. Det var en fråga!— Jag träffade honom isomras och
vet du, att bara jag tänker på det såskäms jag som en hund.— Skäms du? menade jagoskyldigt.—

Kan du tänka dig, att en dag
är jag ute och gör utmätning och ut-

rattar några andra trefliga småsysslor
och har förtjänt några tior, och såtänker jag att fara in till Helsingborg
och äta en hummer. Hvad ihundin-
gen ska man göra, när man lefvat på
husmanskost en hel sommar? Och jag
begärdeskjuts på gästgifvaregårdenoch
fick strax, förstås — jaghade ämbets-
mössan pä mig

Som jag då skulle ge mig af, kom-
mer där en figur in på »gästis". Sja-
skigt klädd var han, ondt om hår hade
han och otvättad såg han ut, Och
småländska pratade han. Han ville ha
skjuts, förstås. Men det skulle dröja
länge. Och därför kom han mycket
höfligt bort till mig och frägte om han
inte kunde få åka med mig — han
ville betala sin del iskjutsen.

Jag tittade på honom lite, förstås.
Han såg ut antingensom en vandrande
skomakaregesäll, eller som en siraps-
kolportör. Men ialla fall var jag just
inte angelägen att sitta bredvid honom— skjortkragen var alldeles svart.—

Hvad heter du? sa' jag och sågskarpt på honom —
som en länsmanska se pä vägstrykare.— Blomstrand! sa' han beskedligt.—

Du a' frän Småland, kan jag
höra.

— Ja, gunås! sa' han.— Det syns nog
—

det är besyn-
nerligt att ni smålänningar, sånt föd-
geni ni har, så ser ni alltid sä torra
och magra ut. Nå, jag är en snällkarl, fast jag är ämbetsman, säger jag,
och du ska, få åka med. Du kan få
sitta där framme hos skjutspojken
men du får gå af när vi komma in
till staden. Jag har fina bekantska-per där, förstår du —

men till tullen
kan du få åka med. Och du bka'
slippa betala.

Ja, det gick han in på och så klefhan upp. Jag börjadestrax pratamedhonom — på resor lär man alltid lite,
när man ger sig islang med folk.—

Ja, ser du det! mente jag.—
Och när man så ska' bära sigdumt åt, ska' man göra det riktigt

förstås. Jag sätter mig och briljerar
med att tala om för honom hvad väx-
terna på dikeskanten hette på latin.Jag slöt ifjärde och kunde aldrig nå-
gon botanik, så att jag är rädd jag
ljögsom en profryttare. Men så bör-
jade vi tala om landtbruk —

det varen hund så styf, hälst när vi kommoin på konstgödningen. Det gick som
en dans att vi va' framme vid Hel-singborg.

Så vid tullen säger han:— Ja, nu ska' jag be att få stiga
af!— Åh skräp, säger jag. Sitt Blom-

strand bara! Det var ta mig kattsin-
gen riktigt trefligt att språkas vid.
Nej sitt, säger jag. Jag är den karl,
att det inte gör mycket hur den ärklädd, som jag har med mig. Viska'
dricka ett glas ihop nereiHelsan.—

Bara jag inte generar! sa' han.—
Nu ska' inte Blomstrand göra

sig viktig säger jag.
Och vi följles åt. Och jag bjöd

på konjak och vatten —
det var pä

blanka eftermiddagen, så där var inte
mycket folk.

Så skildes vi. Han ville nödvän-
digt betala för skjutsen, men jag sa':

Behåll Blomstrand sina styfrar
bara —

han kan nog få bruk fördem!—
Ja, det är då sant! sa' han. Ochjag satte mig på vagnen och skulle

åka ner till „Mollberg".— Ptro, pojke! Hörnu, Blomstrand!
Jag har rent glömt att fråga hvadBlomstrand är fö nånting till profes-
sionen!— Jag är professor i Lund, sa'
han.

BARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, skilnaden 4.

OPERAKÄLLAREN.

Eric Sundströms
Fotografiatetier.

Tjelsing/ors filharmoniska
Sällskap.

Lördagenden 4 December 1897

Ingen Konsert.

Den enda värkligt praktiska SKKIFMASKIN

BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut afendast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Barngarderoben
Högbergsgatan 45. Telefon 1968.

Till venster, förstaporten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

OBS! Xiolsialomtoytet.

_____!

|KA_TSCHUKSTÄMPELFABRIK.m_>s
C_-^

CARL BERGROTH
Fabiansgatan _J:o 29,

Telefon N:o 750

SPIRITUÖSA och VINER
såvälpå flaskor som litervis från fat.

ista Klass

«_- BADINKÄTTNING _m
Wladimirsgatan 32. Telefon 197

J. W. Engberg
Hilda Lönngrens

Damskrådderi
Kaserngatan N:o 26

såvälförfärdigar af resp. kunders egna tyger
enkla som elegantaste

W_T Damklädninffar. "HjlJ

Modernt och omsorgsfullt arbetegaranteras

JOSEF WIBERGS
■* Angreningsanstalt

för fjäder o. dun
Begagnade Fjäder & Dun ångrenas och be-

frias absolut från all orenlighet. Fjädren kan in-
lämnas till affären Öst. Henriksgt. N.o 9., eller
telefon 5 10, då den afhämtas på begäran

Josef Wiberg

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

Rikaste urval Charkuteriuaror.—
Mat- och kaffe- servering ipropra rum.

OBS! Beatällningar å varma och kalla sexor emottagas.
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Fabiansgatan 27, hörnetaf Not» Esplanadgatan, isamma hu.. som Nordiska Bosättningsmagas:
tillfälle att i ännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kunder i deras fordringar på ett första U«—
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Öfvertorneå
Haapavesi modeller

Kajana
till billiga pris

0T Urvalet stort. HM
Alla» skidtillhehör, s.s.

remmar och stafvar, erhållas likaledes
Aktiebolaget

North European Cycle Export C:o.
Mikaelsgatan 17

EU r..
o

Ang-Korffabrik.
Tölö. Tel. 13 34Humleberg 5,

Försäljningslokaler

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

ö

6.W.REIANDEU
säljer

VINER

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

Willhelmsgatan N:o 4.
Telefon 1803.

_¥_//_/_? Lindfors

i^~HERMES' SALUHALLAR ~gN
Försäljning

Alexandersgatan 19
— liagasundsgatan 2.

ibbassementvåningen. Hufvudingång från Kagasundsg'.

Hal' alla slags matvaror, frukter, konserver m

:ögs<_>____.!

m. till mode-

10
*■<
CD

09 O)

10 e. m. Söndagar 7— 9 f. m
■_o■-_■o

linsiiiffroi^Tlerffgatan10

Saluhallarna öppna: Helgfria
10 e. m,

éåamGrini Restaurant. Ledig annonsplats.

och 6
dagar 7 f

M

H

__
Na©

JOSEF WIBERG
Tapetserare & Dekoratör.

9 Östra Henriksgatan 9
Lager af:

Möbeltyger, Gardiner, Mattor.
Stoppningsmaterialer.

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

gas ochutföras med omsorg samt till billiga priser.
Telefo__ 810-

AXEL PIHLGREN Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj iFans 18b».

goda skidor

J.

Finska
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrikiFinland för
Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan50.
EMIL REHNBERG

OBS.! Fullständig garanti.

<m i&ä^ _t^

||j Franska Lifförsäkringsbolaget y&

1LURBAINE, SH Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. W
_s_? Garantifonden: 98 miljoner Frcs. f|)_ Bolaget meddelarfördelaktigaförsak-fflfö rmgar af alla slag. Genom samarbetemed oj,

_<J_l iSJU.k" och olycE:Sl
'
allförsäkring'sbolagetI?Ur- S^1J59 baihc et la Seine beviljas de försäkradevid |gj)

j(W| sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, gjfc>ik hvilka fullkomligt säkerställa såväldeu fiir- |=£_S^ säkrade och hans familj, som ock de per-
söner, med hvilka han står i affärsförbin- gjjj

.** delse för den oundvikliga förlust, som en g£sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-(jjg| ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- éfh,
((*% skänker nämligen, såsom allmänt bekant, Is;__§ premierna för hela sjukdomstiden och utbe-(KS taiar 8/_ af kapitalet, om sjukdomen är obot- gjV
;§| lig och resten vid dödsfall.
_S§? Bolaget LTrbaines försäkringar äro fgj)

;gfö därför särskildt att rekommendera för her- 0Xrar affärsmän, då det gäller att säkerställa 1^_§§ större affärsföretag genom lifförsäkring, fjgj)
(KJ| emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- 0\>^ samma störingar svårare sjukdomsfall all-
>$__? tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor-tfMj ges- och förlagsman stora förluster. OJ\
f£__. "^ör väsentliga fördelarerfordras S?f.5S icke några extra premier utan endast att(K» den försäkradeafstår från den årliga vinst- 0\andelen. «£(JSS? Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1 f«)

@ öar/00/jiffinorring. #

«-._.*..**._.**_*._. 5,**..*.....*^

I JULIUS SJÖGREN |
*< Mikaelsgatan 4, Centrals hus. >►
_. ._*

« Ylle- och trikotvaruaffär. *
« Välsorteradt lager. Billiga priser. >$

ULLGARN
i flere nyanser och schatteringar till priser från
Fmk 5: 50 pr kilo till högre pris äfvensom lager
af Stickade arbeten såsom strumpor, damasker,
tröjor, kostymer, vantar etc. Beställningar på
all slags maskinstickning emottagas. FiOSSa-appa-
rater å Fmk 8: — jämte tillbehör hos

TH. NEOVIUS,
Mikaelsgatan N:o 2

Ledig annonsplats.

FERD. BJÖRKLUND
Qlas=, Spegel» \ Lasi=, Peili=

och | ja

Tafvelram-handel. j Tauluraami-kauppa
Alexandersgatan 15. Aleksanterinkatu 15.

Helsingfors j Helsingissä.

p____
s

A

luch du kan inte begripa hur helsin-
gens försmädligt han drog på sin breda
mun. Jag blef som jag hade fått en
milstolpe ihalsen. Kors i je! Men
nvem i hundingen kan se hvad en män-
niska går iör när ban är luggslitenpä
armbågarne och har avart skjortkrage?
Det får du medge är omöjligt. Och
Jag som aldrig varit iLund hade ju
lnte hört talas om Blomstrand. Men
en förbaskad otur var det!

Jag uträttade ett par ärenden och
f § lok jag ner på „Mollberg". Den
torste jag fick syn på varBlomstrand:
,an Batt bos en stor ståtlig gubbe, som
typaren sa' hette Tornérhjälm. Blom-
strand fick syn på mig, reste sig opp" gick mot dörrenoch skrattade med
£ el* synen mot mig. Men den somilade, var jag, och jag vågade mig*nte opp på „Mollberg" förr än mot

fallkvisten. En sak är jag då glad.or: jag sa' inte du till honom mer än
i början och i alla fall bjöd jag bådePa skjuts och konjak. Jag var ju
ändå hygglig, hva'?

»Kapellet"
Lika strålande glad anblick som „Ka-

pellet" företer under sommarsäsongen—
från der schöne Monat Mai tillslu-

tet af septembermånads lustiga dagar— lika dyster jysionomi visar det un-
der höstens och vinterns långa, kulna
veckor. Det står där som ett de an-
genäma minnenas relikskrin, står som
längtadedet åter efter sol, musik, skratt
och nöjda anleten. Det är sompu^
lim i ,-itr li.ilj.'.

MMen träd blott iD och dina dystra
tankar skola skingras. Det är blott
fjärilsvingarna som äro klippta. Afven
vintertid är här både högmessa och af-
tonsång,

„Kapellet" har under hösten med
högloflig tillåtelse genomgått en grund-
lig restaurering, hvilken varade isex
veckor och utgjorde en tid af stor för-
sakelse för Kapellförsamlingen. Nu är

dock allting äter fullbordad., och län-
der arbetet såväl kapellanen som arki-
tekterna till stor heder och tacknäm-
melighet.

Alt är putsadt och fejadt. Alt är

skinande blankt. „Stora salen" med

tak och väggar irococco, speglar, taf-
lor och lampetter är elegant, ljus och
luftig som en operafoyer. Man blän-
das — men känner sig dock husvarm.„Flygeln" är hållen i en angenäm
blå-grön färgton och gör ett lika be-
hagligt intryck som salen. Genom
skjutbara glasdörrar kan denna del af
lokalen afskiljas till ett makalöstcham-
bre separé för större sällskap.

Motsvarande tamburen har ett nytt
chor blifvit tillbygdt — ett redan myk-
ket gonteradt tusculum.

„Kapellet" vintertid är en angenäm
fristad för personer, hvilka ledsnat vid
Wiener-schwalben, Bersaglieri-låt,auto-
maltiska speldosor och ångpositiv, samt
ingenting högre önska än attifrid och
ro få sitta med sitt glas, sin tidning
eller sina vänner och — få äta godt.
Hvilket alt, gunås så visst ej är alle-
städes gifvet i vår på sista tiden så
musikalisk blifna stad.

Ännu om en förändring! Dörren,som
leder till södra Esplanadgatan — Ni
vet, allas förargelseklippa — är nu än-
drad af den tillmötesgående värden så,
att den ej, såsom förr, går utåt, utan

inåt, Nej jag menar, att den ej mera
öppnas inåt, utan utåt. Låt mig tänka
etter. Den bör nu dragas inåt utifrån
utan utifrån — — — — — — —

Hulvudsaken, den är nu ändrad.
Passepartout.

-*>-

Notiser.— Ennas nya värk det „musikali-
ska äfventyret" „Den lilla flickan med
strykstickorna" uppfördes den 13 nov.
för första gången på Kasinos teater och
mottogs med stormandebifall. Kompo-
sitören inropades många gånger och er-
höll en lagerkrans. Musiken är melo-
diös och utgör på det hela taget en in-
tressant tonmålning, heter detiett med-
delande från Köpenhamn. Täxten är
efter kompositörens anvisningar bearbe-
sad af Ove Rode efter H. C. Ander-
tens bekanta saga.

— Fru Ellen Gulbranson sjöng
den 6 nov. pä hofteatern iMiinchen
Briinnhildes parti i „Valkyrian". Pre-
stationen berömmes som glänsande och
det hela betecknas som en mönsterföre-
ställning,
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glasmagasinet
Mikaelsgatan 3.
vidSidornwska affären

OSKAR ALEXBIZ.

Vicehäradshöfding Kaarlo Conradis Advokat-Byrå K"B<.^^^ss

Besök.!

rata prise:

Till

<3%ija
3.

OBS:

1 hvilken är tillökad med nya och eleganta dekorationsföremål och apparater, är därförei
>etc p "ms för visitkortsfotografier Fmk 6 pr. dussin.

Största urval

Glasvaror
billiga priser

fs_S___s?|

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27.

T. WINTER.
Tapetserareaifär Skilnadsgatan 19.Telefon JH7O.

Rekommenderarsitt välsorterade lager afTammerfors
Tapeter åf Bårder.

Ekpanel möbel,IHvaner,Rullgardiner, Gardinlister
<V Rosetter, äfvensom Tagel,Fiber, Fjäder och Dun.

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

N. Esplanadgatan 27,
1 trappaupp.

Telefon. 83.

C"D



W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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ALEX. FISCHER's
Condifori & Bageri

Högbergsgatan 21 Tel. 330
Filialer:HögbergsgatanM.o 3, SaluhallenN.o 112, Heimes' Saluhallar N_o 16.

Dagligen färskt Wienerbröd och imjölk bakadebullar, samt stort urval af skorpor och olika sorterssmåbröd.

Carl Avg. Seelenbrandt
(Ombud för C. W Sehumaeher),

Försäljer Kungl. Hoflev. i Stockholm C. W. Sclmmacliers väl-kända Delikatess Spis- och Knäckebröd iparti o minut.
Obs.! Oöfverträfladt i välsmak och näringsvärde.
H. F. Sturms (i S.t Petersburg) delikata Dill saltgurkor ikärlom 50—100 t. o. m. 1,500 st. Ull firmans egna noteringar.
Kokta varor, all slags Ost, Mejerismör,Delikatesser m.m.
Expedierar till landsorten alla slagsmatvarorsåsom färsktkött,

färsk fisk, grönsaker. Försäljningslokaler: Sal_hallarneK:o18— 20& 109—111. Telefon 1287—2114.
Telegrafadress: Seelenbrandt

iÄ
fj Skyltar, Vapen m
s§| Dekorerade Glastak, ||fp. Glas-, Emalj- & Zinkbokstäfver. il
|| Josef Jonssons SkijltfabrikIäi| 13 Unionsgatan 13. jäg
|H Generalagentur för Finland af ÉÉ
m HYLINs Såpa, Tvål, Parfymerm. m. '%£'M TH. VINBORG's Soja, Såser, Senap, II

Intubinkaffe. xivH!
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iKongi Karolinska Institutets g
Q__MteÉkiska Laboratorium. Oo
/Ä På begäran af Tandläkaren Herr A.
\f Lenhardtson har jagundersöktett afhonom
(3 sammansatt munvatten, kalladt

Q Albin Lenhardtsons
0 STO31ATOL

och får häröfver afgifva följande intyg.
fä 1. Lösningen är »palfärgad och till reak- fäpf tionen svagt alkalisk, SfO 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen ©icke giftigt.
3^ 3. Den förhindrarunder en tid afminst S£24 timmar sjrebildnii.g i mjölk. |D
(f^ 4. den värkar xipphörandeeller högst /Ä
af väsentligt hämmande af förrutttieise- aT
fcj prosesser.
Q 5. Den dödar kolerabakterierpå */_ QST minut samt tyfoidfeberns,difterins och ST%L? rosfeberns bakterie på omkring 1 minut, (y

6 Den dödar utspädd, med 2 delar fS
O vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- S£nut, rosfeberns och difterinsbakterie|>å min- Q)

8 dreän2 minuter samt tyfoidfeberns bakterie fäpå 3 minuter. Vf
Då det af Tandläkare Lenhardtson ansifna medlet 0O sålundaeger förmågaatt upphäfva syrebildningoch fur-

ruttnelse imunhålan samt ytterst snabt förstörsjuk- __å?

S domsbildandebakterier,somdärstädes kunna förekomma, f%måste jag på det högsta hos allmänheten förorda \Jdess bruk. fq.Att det samma äfvensomyttre medel imånga hän-

O seende böräga en vidsträckt användningframgår osökt A\af dess ofvan anförda starkt bakteriedödandevärkan. V_r
Q Stockholm, den 6 April 1895. Q
© (ED^_ ig^åMgi 0$J Med. Dr.. Docent ibakteriologi vidKarolinska institutet.

©ooooeooopooooooo

Herrar Akademici
Obs.!

Restauration äter manIStudenthusets
bäst och billigast.

Frukost, Middag och Kvällsvardför 50 mark per månad.
Ständigt lager af färdiga

BAHIKLADEB.
Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2,

K. F. Larsson,

RESTAURAiVTIfIp
Fullständig restauration! w 1

Öl på seidlar. Varmaportionerm. m. wi H, Ja
E. Ivnnoff.
C. E. LINDGREN's

_ö<_>X*__.t- €____ __r"©ll.S©l_r«llfc>__'il_K.
Rödbergsjratan 9. BUTIK Alexandersgatan 46.

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelönta tillvärkningar iparti och mi-

nut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

C E. LIMOGREN.
J. C. M^XMONTAN

Innehaivarc:E.Nyberg.

diner & Spirituösa.
<_.<$

99© M© IL
för munnens, näsans o. hudens vård

Oskar Erikson & C:o
Optisk & Klrurgisk affär

Södra Esplanadgatan 14
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Brefpapper Any. Ludv. HartwalL ZE-Lölx. IFredr. E.lv. Ekberg. K. A. DAHLIN
DROGHANDEL, Sadu å 20 p:i.Mineralvattenfabrik

Co «f Skilnaden 15—17.
rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

Helsingfors, Aloundorsg. 26, Elvira a 15 p:i.Bageri&Konditori. Gloga.an 4.
Telefon 169 Reine de Hol-olinierade. Fönstervadd.

Fbnsterkitt, lande å 15p:i.Firmatrjtk utföres billigt. Tillverkningen står
under kontroll af filo
sofie doktor Hj. Modeen.

52 Alexandersgatan 52
O
___hosDAHLBERGS PAPPERSHANDKL

Lohs.s parfymer.
Heleolia (Råtlgift)
Tiol tvål ni. in.

Alexandersgat 15. Helsingfors b Reincke
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HOTEL KAMP.

«* _-" Fredagen den 3 December 1897 Lördagen den 4 December 1897s_

e_ S

"program: program.
1. Tananarive, Marsch Trave. 1. Damengigerl, Marsch Vollstedt.2. Ouverture zu „Flotte Bursche" Suppé 2. Chinesische Gavotte Strobl.i. Erinnerung an „Tannhäuser" Hamm

Zl "'tel'.'" f

3. Ouverture zu „Die schöne Galathé" Suppé4. Venus på Utställningen, Walzer . . Lineke. 4. Ktinstlerleben, Walzer Strauss,5. Solveigs Sång ur „Peer Gynt" Grieg. 5. Verliebt, Eomanze Ziehrer6. Fantasie avs „Pajazzo" Leoncavallo 6. Koschatlieder, Potpourri Seidenglanz,

dZo 7. Svenska toner, Potpourri Meissner
7. Fragmenteavs demBallet -Coppélia" Delibes,8. Serenade, Valse espagnol Metra,
8.Nordlicht, Walzer MillöckerQ _! 9. Sseterjäntens Söndag Ole Bull.
9. The British patrol Asch,10. Suomalaisia, Potpourri Pahlmann,Z- 10. Gute Bekante, Potpourri Sehwarz,11. Die Wachtparade kommt, Tonsttick Eilenberg 11. Wintergartensterne, Walzer Kersten.12. Björneborgarnes Marsch iener Damorkestern J. C. Schw 12. Marche des petits Pieri-ots
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UTSTALLNI
H:fors 1897, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri


