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Tidning för HelsingforsA. W. EKLUND & C:o
HIRRSIEABBIBI

'rf i

is Skilnadsgatan 19. Telefon 310 Teatrar och Konserter.Välsorteradt lager af Östra Henriksg. N:o 1.
blhill anas iterial. =■Viner & Spirituösa

Eleg-ant snitt.Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredagbilligapriser.

Priser beräknas billigast.
O!

82
f nn N:o 20 1897.Fredagen den 15 Oktober.

To DANIEL NYBLIN, FOTOGEAF, Fabiansg. 31.

3S o

is g

53.9 B111
Hl
st :|

a"
SI

m

h

03

SVENSKA TEATERN. SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Lokakuun 15 p:nä 1897.

Fredagen den 15 Oktober 1897, Nnäytellään

Saarisfossa.kl. 7, 30 e. in Laulunsekainen, 2:si näytöksinen komedia. Kirj
Z. Topelius.

För tredje (8:de) gången Henkilöt
'"*&&&ås FredrikAdolf,Itä-GötamnaanherttuaS'rkkaHertzberg

Ankarström,amiraali Benjamin Leino.
Otto Sparre, meriluutnantti . . . Evert Suonio.IJI6BOM. Bca

P

OJ.I—laca
O

Dannesköld,kreivitär Miramy Leino.
Eva, hanen sisarensa tytär....Katri Rautio.
Rebekka, varakas talonpoikais lcski Olga Salo.
Stiina, hanen tyttärensä Olga Leino.
Lasse, hanen veljensäpoika....Taavi Pesonen.

Ett kärleksdramai3 akter afMaxHalbe. Öfversättning
af Emil Hjertstedt Adolf LindforsGrip, tullitarkastaja

Eegie: Ang. Arppe
Kabys, vanha merimies OttoNärhi.
Tapahtuu Juhannusaattona 17G7 Degeröössäja Santa-

harninassa, lähellä Helsintiä.

Persönerna Lääkäri vastoin tahtoansa.
(Le medecin malgré lvi.)Kyrkoherden Hoppe Hr Riégo Fröken Emelie Bergbom. 3-näytBksinen komedia. Kirjoittanut Molföre.

Suomentairat 0. Vilho.Anna, hans systerdotter Frk Bergrotli

Amandus, hennes styfbror HenkilötHr Lindh
G-éronte
LuoindeGregorvon Schigorski,Hoppeskaplan Hr Öberg Taavi Pesonen.

Hilma Rantanen
Evert Suonio.Leandre, Lucinden raksstajaHans Hartwig, student Hr Hansson

Maruschka, tjänsteflicka Frk Backman

Sganarelle Adolf Lindfors.
Martine, hanen vaimonsa . . .Olga Poppius
Robert, Sgnarellen naapuri . . lisakki Lattu.
Valére, Géronten palvelija . . . Knut Weekman,
Lucas, Jacquelinenmies . . . Aleksis Rautio.
Jacqueline,amma Géronten talossaKirsti Suonio.

Handligen föregår i Kosenau iVestpreussen,nära

polska gränsen

Börjas omkr. kl 7,30 och slutas omkr.kl.10 e.m Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo VaBja
loppuu k:lo Va"

Skåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:Kontorc^MS3!SSE2:'0 B

Alla dagar UÅl » Rf "S
___ __

Middagskonsert HOiei 1% amp
från kl. 3e. m. *ffiiener tyamorfiestern c£ & Scfiwarz.

Tg in a « o | Första Ateliern 1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) ii J»Ii F^ olSnlyßrO Andra Atell6rn 4 tr. upp. (Billiga priser. 6 mkji_duss^ I 0 OQT 3, T
Jakob Ljungqvists Fotografiska AtelierJ. WICKELSH.

wm&mwL

AKBAKS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid utställ-
ningen iBordeaux 1895.

inom som utom atclicreu

Nic. Äutipins,

Elektriska affär,
ZfcTjrl&M.cLsg'- 3-3=- T.597. Utförs,

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

4& "» fej f Fotograf SUNDSTRÖMS annons
■*" f^«» a andra och tredje sidorna.

MA.GA.SIN nu NORD.
»maG.Albion Lampmagasinet

Ylle- & TricotvaruaffärInneh. Victor Rijdman.
Största specialaffär för Välsorteradt lager7Mligapnsei|

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

C. P. BYRE TV a TFT Fotografisk Atelier.
lliiXlii Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk. pr duss

Helsing-fors, Alexandersg^atan17

Alexandersg-. 19 (ing1, fr. Hagasundsg1. 2.)

tW)i^insorffStHll^oclMil^i)lig^)ns(^UJWot()grallsht arbete saväJ'</,,,,,, 14.;::.

Åxa Lindholm
Tapisseriaffär.

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

Tahfs Viner och spirituösa
direkt inporterade från utlandet hos

Telef. 1727 Hjelt «& Lindgren
Unionsgatan 17

Juho Wirtanens
0. Henriksgatan N:o 3.

Störstalagerafinhemskaskodon.Prima
gummigaloscher, äktaCollanolja m.m.

Alton Lamppumakasiini
Omistaja Victor■KIIdma n

Suunr^rity!s Eiike
Lamppuja,Lasia,Porsliinia,Nik-

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

Halvalla tukuttain ja vähittäin,

t*
►■AB

O:
CA

fcnM*
8
(K
xn

Binl-

o

d*

o
o

3
CO

so
SO

CO
cd
»3

CO

Ss

.^ CD

fl>. K)

I.PO

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m

AXEL PALMROOS
"Vlna.ffTä.r.

Lacer af fina akta tliner.
CofSßsc, LSkörer & Rom.

Grönavistska stenhuset. Telefon 320

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Uriionsgatan 28,
(vis a vis Föreniiigißbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter.
Specialité: CRAVATTER.

N. Esplanadg. 31
(Catanis hus



BARALD WASASTJERNAS B1omsterhn 4elsilLMMLj.
Brudslöjor

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

Firma H. Ellmin.
9 Alexandersgatan;9

JÄGAB£ Obs!
*& Gevär & Jakttillbehör.#»

Patroner laddade med
Normal & Amberite

röksvagt krut
Fritz Scröder's sportaffär.

Norra Esplauadgatan 37.

BODEGA ANDALUZA
Helsingfors. 28 Unionsgatan 28.

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

Högaktningsfullt:
JolinLvinciiii.

IBluS
Ib iia

.HtÉA tli..hlLåliAt..llitÉliÅl..lAtåA.Al.AAtiAill I
«O0» 3)

1Brandt^jtlomberg t
Specialitet:

Velocipeder & skidor
Cleveland.

Rover.
| Westfield. |
4 Temple. %

i Opel. |
§og~ Prisen å endel mo- ~fSK§ fe~

deller nedsatta. fe:

Bremdf & Blomberg.
Helsingfors, Mikaelsgatan 19.

l^elsing/ors filharmoniska
Sällskap.

Lördagen den 16 Oktober 1897.

Ingen Konsert.

Den enda värkligt praktiska SKUIFMASKIN

-*4~>-

som linnes är

// A MMO ND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

iFinland för franskEnda kommissionär
literatur

Specialitet: Medicinsk literatur

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

Permanent utställning af taflor och andra konst-
föremål

Obs.! Ingen entré. Obs.!

OPERAKÄLLAREN. & Aftonkonsert, fable d'hote & å la carte.Middags-
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BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningiparti och minutafendast äktautländska
VINER <&

SPIRITUÖSA.

Barngarderoben
Högbergsgatan 45, Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

OBS! XjiolaE.a.lorxxtoytet.

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. Telefon 491.

-"«-* 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

BADINKÅTTNING W
Wladimirsgatan 32. Telefon 197

J. W. Engberg

Helsingfors Rullgardinsfabriks
tillvärkningar rekommenderas

Säljas af nedanstående firmor
Sandudd T»petmagasin. N.Esplanadg. 27.

H:fors Kjra TnpctaffSr, Unionsgala 32.
Josef tViberg,ö. Henriksgatan 9.

T. Wintcr, Skilnadag. 19.
11. Ekbom, Alexandersgatan 17.

John Paisclicff, Brunnsgatan 12.
A. Hollman, Alexandersgatan 48

Finska Färg & Färnlssbolnget

iKAyTSCHUKSTAMPELFABRIK.ro i

Uleåborgska
Charkuterihandeln
Högbergsgatan45. (Andra gården frånS.Esplanadg.)

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

fågel konserver färgska ägg m. m.
Servering af: Kaffe, tlié, chokolade, kaffefru-

kost, smörgåsar, mjölk,boulj«n?, varma portioner,
läskdrycker, in. m.

Propra serveringsrum.
Matgäster emottages per månad.

OBS! Beatällningar å varma och kalla sexor emottagas,
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Musikbref från Paris
Musiklifvet iParis sådant det ytt-

rar sig uti konsertsaiongerna står, aom
bekant betydligt etter detsammaiTysk-
lands större,musikcentra. Det skulle
föra mig för långt att ingainågon
närmare utredning af de inre orsaker,
som nogbetingas afnationella egendom-
ligheter. Jag vill blott påpeka några
yttre omständigheter, som utöfva ett
depraverande inflytandepå publikenoch
därigenom återvärka på konsten. Här
råd^r nämligen en värklig syndaflod af
mer eller mindre dilettantmässiga kon-
serter, ibland ända tjlj fyra på samma
dag, cch publiken måste inbjudas, om
den ej skall utebliva, Efter hvilken
mattstock konsten och dess ijtöfvajr"
mätes, då pu.tl.ken får gratis det, den
frivilligt borde uppmuntra, inses lätt.
Det allmänna medvetandet är så in-
pregneradtaf detta sinvitätions"-systein,
publiken så depraverad al alt dilettan-
teri, den får till lifs, och led vid alt
livad konserter heter, hvilka den besö-
ker af alt aodra än konstnärliga motiv,
att alt värkligt intresse för konsten så
småningom måste förkväfvas ibiist på
själfva dess lifskraft, uppmuntran och

sympati. Också har man nu bildat en
förening i och för en reformation af
ofvan antydda missförhållanden.

Konserter af värde äro snart räk-
nade. Dessa utgöras hufvudsakligen af
de kända Lamoreux- och Colonnekon-
serterna, konservatoriets och operans
konserter, som alla gifvas på samma
tid hvarje söndag, samt några seiier
kammarmusikkonserter och en och an-
nan solistkonsert,
Isanning ej mycket iett samhälle

som med eller utan skäl fått namnet
nvärldens hufvudstad" och där så myk-
ket på kulturens och konstens öfriga
områden finnes koncentreradt.

Få h&fvå väl bättre äti flerlioä fått
erfara sanningen af ordspråket! „ingen
är profet isitt eget länd", och likväl
åtnjuter han mimera iFrankrike en
ständigt stigaftde popularitet. Hans
namn ses »tycket ofta på konsertpro-
grammen. Så kan hans La damna-
tion de !Faust" glädja sig ät ej mindre
än Itbö uppföranden endast iParis.
Hr Golonne har förra höstsäsongen
gifvit den flera gånger med anledning

af femtionde årsdagen af första fram-
förandet. Annars brukar han afsluta
nästan hvarje säsong därmed. Under
sistlidne mars månad har operan haft
den på sitt program fyra gånger å rad.
Som alla de stora orkesterkonserterna
gifvas samtidigt, söndag eftermiddag,
hade jag endast tillfälle till ett enda
åhörande däraf, så mycket mera led-
samt som utförandet var det bästa på
nästan alla händer. Faust i synner-
het sjöngs hänförande af mr Vaguet,
som eger den härligaste tenor, den
utsöktaste sångkonst och ilikhet med
mr Fournets (Mefisto) en frasering och
ett textuttal, som man knappt är van vid.
Betydligt demunderlägsna vorodeartis-ter", som utfördesolopartierna iBeetho-
vensnionde symfoni,spelad fyragångerå
rad hos Lamoureux. Äfven orkestern
lät torr ock körerna fflättå; Det är
således ej alltid ftåt, hos den om d§t
franska musiklifvet annars så förtjänte
mr Lamoureux. Fullt värdig hans rykte
var emellertiden »soirée Wagnerienne",
som på ett lysande sätt afslutade sä'
songen. Programmet var för konsert-
salen synnerligen lämpligt. Efter ouver-
tyren till „Flygande holländaren" ochdet förtjusande rörspelet till Trmanoch Isolde" sjöng imite Passarna poe-

tiskt och varmt Träume", utomordent-
ligt fint ackompanjerad af orkestern.
Så följde uvertyrernatillTannhäuser''
och Parsifal" samt tredje akten ur
Valkyrian". Wotans afsked sjöngs
med en bedårande intensitet och bredd
i föredraget, utan ringaste forceriogaf
mr Van Rooy från teatern iBayreutL
Den intressanta konserten afslutades af
Marche funebre" och Brunnhildes
död"ur G-ötterdämmerung" samtouvei-
tyren till Mästersängarne". Bifallet
var frenetiskt, parisarne kunna applå-
dera, men så är Wagner fortfarande
trés å la mode'1, nästan ständig gäst
hoi Colonne och Lamoureux, som bon-
nit med delar ur nästan alla hans ope-
ror under säsongen. Som solist hos
Coloane har m:lle Kutscherra varit en-
gagerad, Hennes Btiinnhilde i„Sigfrid"
fann jäg ej vidare tillfredsställande,så-
som skrikig och forcerande i gra-"

Naturligtvis äro meniögarne delade
om hvilken af de båda orkestercheferna,
som tager prisat som Wagnertolkare.
För min del Vore jag böjd att gnva
det åt mr Ltunoureux. Hans vrk6S."
visar alltid en berömd måtta, särskilj
ifråga om messingen, så mycket me
anmärkningsvärd, som placeringen at

olik^stamniorn^rall^nna^n*^
Eric Sundströms

Fotografiatelier.
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A XEL PIHL6REN Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889,

Velociped-Depöt.
Ständigt ett %älsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

m- Velocipeder.
Fennia -velocipeder.inländskt fabrikat re-

kommenderas.
North European Cycle Export C:o.

N. Esplanadgatan 41

M A s.J.
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.

"s

crcs

i.W. KELÄNDER Swift"
myypi alkuperäisiä

Quadrant"Wiinejä
&

Diirkopp"Wäkijuomia
tilauksiamaalleensintilausuu-
della,hinnat aina halvimmat Wolff'Willenkatu N:o 4

Telefooni 1803.

si****»^,^»»^^^»^^^^^,^^!^

Annonsera

»Program- dtiaået"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre tid.

/7AC / Hvarje annonsör får sig ni IW£/ö
--

tidningen hemsand UÖS.I
—

-i- G-ratis. -j-
—

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

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer,

-^r ygg

«f^* Velocipeddelar
och

tillbehör.

utförws t-nabt; och billigt■N92BM
U. F. Stockmanns Velociped Depotl

Hulda Lindfors

vi WefåUSP „ "B
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Helsingfors, JJerggatan 10,
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Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland fdr
Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan50.
EMIL REHNBERG

S.! Fullständiggaranti

H Franska Lifförsäkringsbolaget

ILURBAINE,1
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.få Garantifonden: 98 miljoner Frcs.

(® Bolaget meddelar fördelaktigaförsak-
«S| ringar af alla slag. Genom samarbete med <^S\
>X sjuk- och olyoksfallförsäkringsbolagetL'Ur- §<?1® b.ail'e et la Seine beviljas de försäkradevid §§$,'
fj!S| sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, ÄSJ2g hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- Wt® säkrade ocli hans familj, som ock de per- Rfl)
Ä| söner, med hvilka han står iaffärsförbin-sk delse för den oundvikliga förlust, som en WIQg» sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- Km)
/gä ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- gÄ>

skänker nämligen, såsom allmänt bekant, Wift^ premierna förhela sjukdomstiden och utbe- f§§))
jjgÄ taiar % af kapitalet, om sjukdomen är obot- «j^

lig och resten vid dödsfall. w® Bolaget L'Urbaines försäkringar ärodärför särskildt att rekommendera för lier-W rar affärsmän, då det gäller att säkerställa w(Q0större affärsföretag genom lifförsäkring,
emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- ÄSJ>

§ samma störingar svårare sjukdomsfall all- Wtid medlöraoch hvilka ofta nog bringabor- ss),
ges- och förlagsmanstora förluster. ä>^För dessa väsentliga fördelarerfordras W
icke några extra premier utan endast att(ifå den försäkrade afstår från den årliga vinst- éÄandelen. 1
Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1

/D f Hl* . %W Vari von c/lnomna. §$
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neriansk. En betydlig plaw inrymma
btgge åt eklektismen, i synnerhet den
franska. Hos Colonne hörde jagbland
anuat César Francks nßédemption", en
hänförande komposition, full af dröm-

genera sig för att utelemna en eller
annat sats, som man tror ej skall falla
publiken ismaken. Vare därmed hur
som helst, så får maniallahändelser
ofta ett tydligt intryck af att denna
publik är tillstädes endast för att för-
strö sig och som om detta inverkatpå
valet af kompositioner. Dessa, vanli-
gen af fransk börd, äro ofta synnerli-
gen flacka såväl till innehåll som form
och synas egentligen vara afsedda att
lemna exekutörerna tillfälle att briljera
med sin teknik.

■ TTMII

00 mande mystik
Under de sista Colonnekonserterna

har Ysaye hänfört publiken med sitt
fulländade utförande af bland annat
Saint-Saéns' och Beethovens violinkon-
serter samt Bachs D-sonat. Vid samma,
tillfälle spelade den här så omtyckte
Pianisten Pugno Schumanns A-mollkon-
sert samt några egna, temligen bety-
delselösa kompositioner med schwung
och glänsande teknik. De begge ar-
tisterna skola gifva fyra konserter till-
sammans på Salle Pleyel. Blandannat
komma sonater af Sjögren och Grieg
att spelas.

:Cd

:ctS
Ett lysande undantagutgjorde herrar

Parent och Barettis konsert. Den ene
är violinist, den andre violoncellist,
begge konstnärer af hög rang. Första

'"— »- «

tal) numret var tvenne satser ur en ofull-
bordad kvartett af Lekeu, en belgisk
kompositör, som dog helt ung. Full
af sjudande glöd och rik fantasi samt
vittnande om en högst originel begåf-
ning, gjorde den ett gripande intryck.
Efter en trio af Schumann, speladmed
elektriserande verve, följde en afBeet-

s
Företager man en axplockning bland

de många andra konserterna, finner
fflan främst de stora orgelkonserterna
1 Trocadero, gifna af mr Guilmant,
hvars spel på den världsberömdaorgeln
*T en stor konstnjutning hovens sista kvartetter

Af mycket vexlande värde voro dekammarmusikkoiiserter, jag varit itill-
fälle att åhöra. Utförandet vittnar ej
alltid om pietet och entusiasm förkon-
sten. Man lär mången gång ej alls

Af alldeles egendomligt intresse var
en af Societée des anciens instru-
ments1

' gifvön konsert. Först fick man
höra de lyra instrumenterna clavecin,
viola d'amonr, viola di ganiba och

enihvilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsförémal och apparater, ar dä
arbete. prjs för visitkortsfotografier Fmk 0 pr. dussin

Dp
_

smällande dörrar eller förargas åt att dörrar ej
QTI PfITTI OTOtf IFP håUaS Staa8da> kan återvinna sinnesro genom att\ W\ IHlMl VI låtauPPsatta dörrslutarenEclii>se", som levererasUllUulllUlUllJ1 af Helsing-fors Rullg-ardinsfabrik.

Telofon lssiT

Samßrini tftestaurant
JOSEF WIBERG Största urval

Tapetserare & Dekoratör. Glasvaror
9 Östra Henriksgatan 9 billiga priser

iLager af

%3%ya
3.

Möbeltyger, Gardiner, Mattor
Stoppningsmaterialer.

Fjäder, Dun m. m.
glasmagasinet
Mikaelsgatan 3.
vid Sidorowska affären

Beställningar i allt hvad till yrket hör emotta
gas och utföras med omsorg samt till billiga priser OLSSON & ALEXBIZ.

Telefon SIO.

Vicehäradshöfding Kaarlo Conradis Advokat-Byrå Kas^San 23

vielle tillsammans i en sarabande af
Muffat och rigaudon af Quantz, spe-
lade med stil och förträffligt samspel.
Mr Delsart utförde så med bi*ed ton
en förtjusande vacker sonat af Vera-
cini. Tvenne sånger af Haydn, La
Nymphe och Idylle, delikat föredragna
af m:me Meroux, verkade som de läck-
raste små miniatyrer i Watteavs stil.
Särdeles vackert och välljudande läto
t vänne oboer och en basun ien präk-
tig och af sprudlande lif fyld sonat af
Handel. Den egendomliga vielle trak-
terades med stor skicklighet af mr
Grillet inågra små soli, mera kuriösa
än vackra. Applåderna ville aldrig
taga slut efter mr Diemers stilenliga
och virtuosmessiga föredrag på clave-
cin af nle Eeveil-matin" af Couperin
och Musette" af Bameau, en rigtig
liten perla, som utmärkt harmonierade
med klaverets korta men silfverklin-
gande ton. Publiken var påtagligen
fullkomligt fängslad af den stämning,
som de gamla instrumenten och kom-
positionerna från 1700-talet framkal-
lade. Det hela var också något som
man ej så lätt glömmer

G. S.
> »-^

Ett och annat.
En presentation. Helmesberger i

Wien, en fyndig- skämtare, befann sig
en morgon i sällskap med en Wien-
journalist, librettofabrikant. som var be-
kant för sina „annekteringar".På King-
strasse mötte de komponisten Delibes,
som vistades i Wien för uppförandet
af sin ballet BCoppeliaB. Hellmesber-
ger stannade och presenterade de båda
herrarne för hvarandra sålunda: ,.Mon-
sieur Delibes" och — pekande på li-
brettodiktaren — „Monsieur le Dieb
(tjuf).

Obetydlig skilnad. Iett sällskap hos
furstinnan X. vände sig en professor
till konsertsångaren B. med orden:
Ar nihumanist också? — .Bara Schu-
manist" svarade sångaren

På konserten. „Beundrar ni inte
detta herrliga konststycke. Ar det
icke som spårade man vingslagen af
komponistens snille?,, Jo, kacklandet
också."
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VELOCIPEDER
emottages under assurans till förvaring öfvervint^
emot billig afgiit hos ■■■■
■*^fi ASKEGREN & C:ol1^-Norra Esplanadgatan 21

Ansiktsmassage
med ånga och massage rengöreshuden från finnar
pormaskar,kylskador etc.
IVyidnifM lI*O (Handens och naa-larnes vårdmdMICUre, ocll försköning,)

Agnes Johannsen.
N. Espl.g. '27. Grönqvistska huset, 1tr. upp. Telef. 83

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27



W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Ålexandersg. 52 Telef. 2178. Helsingfors.
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J. C. IVLEXMONTAN o JLG€©Td)Innehafvare:E.Nyberg,

Giner & Spirituösa. för munnens, näsans o. hudens vård

Brefpapper Åug. Ludv. Eartw Fredr. Edv. Ekberg.
Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och Helsingfors, Alcsitäcrsg. 26, Bageri&Konditori.Telefon 169oiiriierade.
Firmafmk utföres Ulligt

52 Alexandersgatan52
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgat 15, Helsingfors

■ ■

HOTEL KAMP.
Fredagen den 15 Oktober 1897

program:
Schönfold-Marsoh Ziehrer
Schön-Liebchen,Gavotte Döpfl
Ouverture, Die schöne Galathe" Suppé
Mondnacht auf der Alster, Walzer . Fetras,

Loin du bal, Intermezzo Gillet
Wiener Lieblings-Potpourri Schwarz

Ouverture zu »Raymond" Thomas
Monschen sind wir alle, Liod. . . Lorens,
Fantasis avs »Bajazzo1 Leoncavallo,

Gebirgskinder, Walzei Ziehrer
liirkische Scharwache Michaelis,

Hoch Deutschmeister, Marsch
ienerDamorkesternJ. C.Schwa

C. HOHLE.
w-jwfS

ig

O
I

<$orås~, <£aR~, ocR
Kupor, Brännare,

allaslags JLam^tilXTooliöi*
PÉIT Största,sortiment. "ISf

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

Största urval Åmplar
extraflna och loilliga

(ifrån Fmk 6. 8'" rundb rännare )

©€%£.! cßartilampor, taft, vägg Borås,
lampglas, veke.

OBS.! (Återförsäljare erhålla
störstamöjligarabatt).

Extra billiga Bordslampor. Wunderlampor, Alabasterlam-
por. Nytt! Superbalampan" (störstaljuskraft), Lyktor, Lan-
tsrnor, Prismer, Ljusmanschetter.

Italienska Terracotta Vaser Fat & Figurer, Franska
och Böhmiska Bisqvit & Porslins Figurer

TM. WULFFS
Pappers-

HN. Esplanadg. 43■Jmjdtcinot. 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. Scliumacher)

Försäljer Kungl. Hotlev. i Stockholm C. W. Scliumaclicrs väl-
kända Delikatess Spis- och Knäckebrödipartio. minut

Obs.!Oöfverträfladt i välsmak och näringsvärde.
H. V. Sturms (iS:t Petersburg) delikata Dill saltgurkor ikärl

omMl— loo t. o. m. 1,500 st. till firmans egna noteringar
Rökta varor, all slags Ost, Mejerismör,Delikatesser m.m.
Expedierar till landsortenalla sluss matvaror säsom finsktkött,

färsk fisk, grönsaker. Försäljningslokaler: SaluhallarneNso 18— 20
& 10!)— 111. Telefon1287—2114.

Telegrafadress:Seelenbrandt

SKYLTAR,
VAPEN,

Dekorerade Glastak,

G.LABBOX B.T.1F.T SB,

JOSEF JONSSONS Skyltfabrik,
13. Unionsgatan 13.

Bäst. Billigast

(fOli ?0000
lstitutets !IKongl. l\;n'oliniH|H

© Bakteriologiska LifiKHH
Ä På begäran af Tandläkaren HerrTT
Yr Lenhardtson har jagundersöktett af honom

sammansatt munvatten, kalladt
Q Albin Lenhardtsons

Q BTOMATOL
Q och får häröfverafgifva föJjande intyg.

Q 1. Lösningen är »jtalfärgad och till reak-
Yr tionen svagt alkalisk.
Q 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen

icke (fiftlfjt.
3t 3. Den förhindrarunder en tid afminst
@ 24: timmar syrebildning i mjölk.

4. den värkar upphörandeeller "högst
3T väsentlifft hämmande af förruttnelse-
CD prosesser.

5. Den dödar kolerabalcterierpå Va
minut samt tyfoidfeberns,difterins och
rosfebern» bakterie på omkring Iminut,

6 Dea dödar utspädd med 2 delar
vatten kolerabakterier nu minnre ån lmv
»ut, rosfeberns ochdifterins bakterie psimin-
dre än 2 minutersamt tyfoidfeberus bakterie Qpå 3 minuter. 2T

Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet \Jsålunda eger förmågaatt uppliäfva syrebildning och för- å^ruttnelse imunhålan samt ytterst snabt förstörsjuk- *i^domsbiJdande bakterier,somdärstädes kur.na förekomma,
måste jag på det högsta hos allmänheten förorda
dess bruk*

Att det samma äfven som yttre medel imångahän-
seende bör äga en vidsträckt användningframgår osökt
af dess ofvan anförda starkt bakteriedödandevärkan. \&

Stockholm, den 6 April 1895. Q
I BDW. il^Mili Qbjed^r^^ocent^bakteriolo^^idKaroUiiskalnstitutet^^S

Nya barngarderoben
2 Michaelsgatan 2

emottager beställningar å

Vinterkappor, Paletåer m. m
Omsorgsfullt arbete. Billigapriser

K. F. Larsson,

IlBK T AI1KANT!Hl"
Kaserngatan B W%|

Fullständig restauration! m 1
Öy^eidlar Varma porttonerm. ra. I

1/tnito/IlE.

C. E. Lindgren's
löorsst- cfe? 3F»ea3LS©lfaTox"i3x.

Rödbergsgataiii). BUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus

Rekommenderar sina prisbelönta tillvärkningar iparti ochmi-
nut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order
från landsorten expedieras promt.

C. E. LINDGREN.

■"WSHI

Ertl

~ JJP" -w-jr

A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Glogatan 4.

Fönstervadd.
Fönsterkitt,

Lohsrs parfymer.
Heleolin (Äåflgift.)

Viol tviil vi. m.
"SFS/?Si

Södra Esp

Iw

Lamp-, Galanteri- |& Kortvaruaffäi^^^^Bei^ross^ii detalj.
(fl£S^^Saiso3t Noveautés m/éotnttftM

rz.

Ledig annonsplats.

Oskar Erikson k C:o
Optisk & Kirurgisk affär

Lördagen den 16 Oktober 1897

Ingen Konsert.

OBS.!

anadgatan 14

IFLÖIs.

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

E/vira a 15 p:ni,
Reine deHoIlande a 15p:i

hos

Jacob lyeincke

»:fors 181)7. HuvudstadsbladetsNya Tryckeri


