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lifforsäkrimgs aktiebolag istettin.

Ferd. Stamer.

Generalagentur för Finland, Hagasundsgatan 2.
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Tidning för Helsingfors

A. W. EKLUND & C:o

Teatrar och Konserter.

Skilnadsgatan 19. Telefon 310

o

Välsorterad!

lager af

Viner & Spirituösa

—

Henrik»!?. N:o 1.
Argos hus.
S Håller fin finaste material.
Östra

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag,

billigapriser.

Ö 2

éåeorg, Wtåsfröm
S k radd er i-E t a b 1is s e m o n t
Elegant snitt.
Prisen beräknas billiga.

N:o 22

Onsdagen den 20 Oktober.

1897.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN.
SUOM. TEAATTERI.

20

Onsdagen den 20 Oktober 1897.
kl. 7, 30 e. m

Keskiviikkona Lokakuun 20 p:nä 1897

För andra (9:de) gången
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Skådespel i 4 akter af Henrik lliscn.
af Hugo af Sclmltén
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Suomentanut Irene Mendelin

. . . .. .. Frk
Gerasimc^ifcch
Olaf, deras son

H enk il ö t

Hr Malmström.
Frk

Bom^^^^^^H

FrökenBernick, konsulnssysterFrk^Bofi^^^^^^^H
Johan Tönnesen, fru BrniickJß
H
yngre bror
Hr Swedberg
Fröken Löna Hessel. hcimesH
äldre halfsyster
Fru Bränder

..
Adjunkt Rörlund . . . .
Grosshandlar Kummel . .
Köpman Wigeland.
Köpman Sandstad . . . .
Dorf
Fullmäktig Krap . . .
Skejspsbyggmästar Aune
GrosshandlarKummels fru
Postmästar Holts
. ..
Lynges fru . .
FrökenEummel....
. . .

Hilmar Tönnesen. fru .IScrnick^H
kusin
Hr Castegren

fru

Doktor
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Evert Suonio

2:nen maanmies

Heraino Kallio

"

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo
ja loppuu k:l: V-

*ffliener Hframorfiestern <3f. <2. Scßwarz.

ARRAKS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
lii."-st:i. utmärkelse heutställningar
derspris (Diplome d'honneur) vid utställ-

iBordeaux 1895.

Elektriska

3^T3rla.na.sg-. 34. T- 897. H:fois,

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

Tapisseriaffär.
Alexandersgatan 7. T. 638.

OBS.! Enda specialaffär
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AXEL PALMROOS

Albion Lampmagasinet

Ylle- & Tricotvaruaffär
Inneli. Victor Rijdman.
N. Esplanadg. 37. Telef. 1727.
specialaffär
för Välsorteradt lager, billiga priser.
Största

Lager af fina äkta

&finBr >
Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska

stenhuset. Teiefon

Unionsgatau 28,
(vis å vis Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter
Specialité: CRAVATTER.

D:r Lahmanns
Lampor, Glas, Porsliner, Nickel- Hufvuddepotaf
underkläder.
varor, Byster, Barnvagnar, Petroaf Jouvin &C:o's
Ensamförsäljn.
leum & Benzin.
i Grenoble världsberömda
Billigt i parti & minut
handskar.
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Albion Lamppumakasiini

Viner och spirituösa
Hjelt & Lindgren.
Unionsgatan 17

Juho Wirtanens

SEOAFFAB.

CO

03

320,

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Äkta

direkt inporterade från utlandet hos

s

TTlKLa£fä.r.

MA.GA.SIN JDXJ NORD.
G. Tahfs

o

från kl. Be. m.

Utför omsorgsfullt och till billiga priser allt fotografiskt arbete säval
inom som utom aiolieroiß
Telefon 24S,'i,

Axa Lindholm

Va 8

Aftonkonsert

1

affär,

É—

Alla altnar

Helsingfors, Alexandersgfatan 17

Nic. Antipins.

er*

p
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FörstaAteliern 1 tr. upp. (Vanliga priser. Prisbelönt i Paris.)
Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billi|apnser. 6mk pr duss).

Ljungqvists Fotografiska Atelier
Alexandersg. 19 (ing-, fr. Hagasundsg. 2.)
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Fotograf SUNDSTRÖMS annons
{indra och tredje sidorna.
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Emil Falck,

Brand- & Lifiorsäkringsaktiebolag:

J. H. WICKELS Jakob

Sj^J

p^i

i en

O:

. Olga Leino

Nais- ja miespalvelijoita sekä maakansaa

från kl. 3e. m.

l\

Oskari Salo

Frk Tschernicl
Frk Spennert.
Frk Liljander.
Frk Backman.

Middagskonsert
m

Phaon

Eucharis, Sapplion palvelijatar MimmiLähteenoja

Frk. Jenny Tschernichin.

Hr Franck.
Fru Stavenow
Hr Lindh.
Hr Eiégo

Alla dagar

g
I

Maria Rangman

Rhamnes, orja

Börjas kl. 7,50 och slutas omkr kl. 10,3 o e. m

bkåne",

Sappho

Melitta, Sapphon palvelijatar

"f^ml^^^^Uk, -

-■

Hr Lindroth.
Hr Stavenow.
Hr Precht.

Frk Bergroth.
Borgare i staden
Handlingen försiggår iKonsul Bernicks hui
mindre norsk kuststad

Fröken Holt

£,

5-uäytöksinén murhenäytelmä. Kirj. F. Grillparzer.

Personerna

Dina

m^ PQ

SA PPHO.

Öfversättning

Begie : Mauritz Swedberg

.
.Konsul Bernick
Fru Bernick, hans hustru

9?

US
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Dmisliijil Victor Radman
Suuni^rityi^iike
Lamppuja, Lasia. Porsliinia, Nikkeli-tavaroita & Kuvapatsaita, Lastenvaunuja, Petroleumia & Benzi-

niä.
Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager afinhemskaskodon.Prima
Halvalla
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

Fotografisk Atelier.
Porträtter i visitkortsformat å 6 mk. pr duss

tukuttain ja vähittåin

N. Esplanadg. 31
(Catanis hus.)

i"

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel,
Brudslöjor.

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

Filharmoniska Sällskapet.

9 Alexandersgatan 9

JICIAKE Obs!
■**# Gevär & Jakttillbehör. #*sPatroner laddade med

populära
Torsdagen den

72 8 e. m.

"-^

Barngarderoben
Högbergsgatan

"

»

2. Michaelsgatan

Polonaise (A dur)

Chopin

Eossini

Onverture till »Kienzi

Wagnei

Konsert,

Demersemann

flöjt

s

2.

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

Ii?
cg

CARL BERGROTH

»_

B

HB

Fabiansgatan N:o 29,
Telefon N:o 750

SPIRITUÖSA och

VINER

9

i:sta Klass

B

Marohe inilitaire francaise

BADIMtATTMM

Paus

Wladimirsgatan 32. Telefon 197

<^

J. W. Engberg

Schubert
Mascagni

iHLki.

10. Spaniscli

2
in

såväl på flaskor som litervis från fat.

B»*>.

Helsingfors Rullgardinsfabriks
tillvärkningar rekommenderas.

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
som

R?

Säljas af nedanstående firmor
27.
II:fors Nya Tapetaffär, Unionsgata 32.
Josef Wiberg, ö. Henriksgatan 9.

Sandudd

hnnes är

Brandt & Blomberg
Specialitet:

Velocipeder & skidor
Cleveland.
Rover.
Westfield.
Temple.
Opel.

som skrifver såväl rysk som vanlig skrift
Finnes på lager ho;

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien

Brand! <k Blomberg.
Helsingfors, Mikaelsgatan 19

>>
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|KAUTSCHUKSTÄMPELFABRIK.äj

>

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)
Enda kommissionär i Finland för fransk
literatur

Specialitet: Medicinsk literatur

Hagelstams konsthandel.
(Privatbankens hus,

i

tr. upp.)

Permanent utställning af taflor och andra konst-

obs.!

ÄTWTrifiiTr^HiTrvnW

OPERAKÄLLAREN.

te-

==3

Prisen å en del mo- ~Jfc|
deller nedsatta.

Tapetmagasin, N. Esplanadg.

T. Winter, Skilnadsg. 19.
H. Ekbom. Alexandersgatan 17.
John Paischeff, Brunnsgatan 12.
A. Ilfllninii, Alexandersgatan 48
Finska Kiirg k Färnissbolnget

HA M M OND,

NT

9

Telefon 491.
-<-s Rekommenderar färska varor alla dagar

Waldteufel

Paus

8. Erlkönig
9. Intermezzo sinfonico
"i

Telefon 1968.

Beställningar emottagas.

Suite Algerienne
Saint-Saéns
Prélude. Rapsodie mauresque. Réverie du soir

.

45,

Till venster, första"porten från Esplanaden.

A, Bernstein)

Leo

c??

SPIRITUÖSA.

Helsingfors Charkuteri

Schumaini

för

Nu*

010 S! LobLalomtaytot.

Ouverture till op. »Elisabeth
Estudiantina, vals
rräumerei, för stråkork

Jolm XiU.xid.izi.
"53

Oktober kl.

Program

Fritz Scröder's sportaffär.
Helsingfors. 28 Unionsgatan 28.
Iklass servering af uteslutande äkta Viner till
lägsta möjliga pris (från 30 p:ni per glas) Servering
af läskdrycker, kaffe m. m:
Högaktningsfullt:

konserten

Brandkårshuset

röksvagt krut

BODEGA ANDALUZA

21

f o r s.

VINER &

gifves

Normal & Amberite
Norra Esplauadgatan 37.

H e Is in

Försäljning iparti och minutaf endast äkta utländska

7:de

Firma H. Ellmin.

skilnaden 4. as
=
BODEGA ESPANOU
g

föremål
Ingen entré.

Obs.!

"O
6» .
3 rr
3 B
3

Uleåborgska

O

Cv

tfi

Z^^
Charkuterihandeln >9åt
Högbergsgatan45. (Andra gården från S. Esplanadg.)
Rikaste urval Gharkuterivaror.

Sylter, safter, salader, konserver, Dleåborgska

fågel konserver färgska ägg m. m.

Servering af: Kalle, tlié, chokolade, kaffefrukost, smörgåsar, mjölk, bouljonsr, varma portioner,
läskdrycker, m. m.
Propra serveringsrum.

Matg-äster emottages per

månad.

OBS! Beatällningar å varma och kalla sexor emottagas

Middags- & Aftonkonsert. Table cThote & å la carte.

vatlärarinna, blir familjens enda stöd Samma obetingade framgång kom till en polsk ädling. Deras hjärtan
och uppoffrar sig för de sina ända där- icke Deutsche Teaters första premiär mötas jublande och hand ihand gå de
för Programbladet,
hän, att hon afsäger sig lyckan af en till del. Sedan Max Halbe vakte så ut i den vinterliga tystnaden, ut
i
egen härd vid en älskad mans sida för mycken sensation medskådespelet Ung- snön" för att återfinna sin förlorade
Berlin den 15 oktober 1897
att ej lämna sin gamle skuldtyngde dom" har han ej lyckats hålla sig uppe ungdom. Denna scen torde utan tvifTeatersäsongen i Berlin har detta fader ensam; modren hade aflidit af hos putliken. Hans tvänne senare styk- vel kunna ställas högst och är af griår tidigare än vanligt utvecklat sig i sorg och tvänne syskon hafva hvar åt ken Der Amerikafahrer" och Lebensw- pande effekt. Itredje akten för oss
fullt flor. Kedan från medLet af sep- sitt håll öfvergifvit det brännmärkta ende" hafva fallit igenom båda två. diktaren till ett mycket välbeställt betember har den ena premiären aflöst hemmet. Temat är ganska enkelt, men Med det nu senast skrifna skådespelet grafningskalas, hvars enskilda scener
den andra och äfven irån publikens den unge författaren har genom finhet Mutter Erde" framträdde han nu för äro synnerligen väl attrapperade från
sida hafva teatrarna haft att glädja i teckningen och en öfveralt äkta skil- andra gången påDeutsches Teaters scen. värkligheten. Men härmed afmattas
sig åt ej allenast talrikt besök, men dring af miliön framkallat en märk- Stycket är af mycket intresse och gan- teckningen. Naturligtvis fatta de båda
äfven en tacksam och tillfredsstäld ligt konstnärlig värkan.
ska märkligt. Författaren återför oss älskande beslutet att afskudda sig det
stämning isalongen
Som efterpjes härtill gafs ett skämt till sin hemort i Westpreussen. Han äktenskapliga oket, som trycker dem,
De båda stora teatrarna Königliches af den likaledes förut obekanta Karl täljer oss därifrån dramat om tvänne men lika naturligt vill Hella ej afstå
Schauspielhausoch Dentsehes teater fram- Strecker. Stycket kallas Tanzstunde" älskande, som efter åratal återse hvar- från sina rättigheter. Då söka de sin
förde nära nog samtidigt sitt första och behandlar en zigenare-konstnärs andra utan att få tillhöra hvarandra. förening i döden. De stiga till häst
nya program för säsongen. På den idyll, i det han, som ständigt löper fara Styckets hjälte, Paul Warkentin, åter- och spränga ut i natt och idöd. Mokungliga teatern debuterade därvid att falla i utmätare griphtimrarnas klor, vänder med sin unga maka till fäder- der jorden" emottager de lefnadströtta
tvänne hittils okända författare. Den gifter sig med sin inaokorderingsvär- nehemmet Ellernhof, för att begrafva isitt sköte.
ene Max Petzold, torde tidigare stått dinna såsom varande ett godt parti. sin fader. Denna maka tillhörde kvinDet har antagligen varit författarens
iHerkuri tjänst förr än han inträdde Pjesen är egentligen af ringa värde, nor, som föra högt språk i frågan om afsikt att betona huru mannen hämtar
i Apollos. Hans nu uppförda skåde- men lämnade utföraren af hufvudper- kvinnoemancipationen. Det är skada sin bääta kraft vid
hemmets härd, att
spel bär titeln nDie Einzige" (Den sonen, teaterns framstående skådespe- att teckningen af henne ej lyckats för- fadernehusets tröskel bör vara honom
enda) och är en familjeteckning så till lare Vollmer, tillfälle att göra en ka- fattaren lika väl som öfriga personer. helig. Blen Halbe har ej fullt lyckligt
anläggning, som utförande. Stycket raktärstyp sådan man sällan får se den Hella, så är hennes namn, gör narr af förmått genomföra
detta. Teorin uttahandlar om en lägre ämbetsman, som på en scen. Eg kritiker betecknar den sin man för hans dumma pietet för las väl i dialogen, men sanningen häri
tillvallat sig en summa om 50 Emk som en förstudie till Ibsens" Hjalmar den egna torfvan". Man märker också kontrasteras af handlingen.
Ialla fall
och några pfennige, hvilket ringa be- Ekdal. Hvardera styckena voro upp- strax från början att dessa två ej passa genomgås hela stycket af en poetisk
lopp likväl medförhans afskedande och satta med största omsorg och rönte tillsamman. Då återser han sin ungfläkt och en doft af naturlif, som entragiska undergång. En dotter, pri- mycket bifall.
doms älskade, Antoinette, såsom hustru dast på grund af

Teaterbref från Berlin
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den starkt koncentre-

Eric Sundströms
Fotografiatelier.
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Fabiansgatan 27, hörnet afNorra EspL madgatan, i
samma hu« som Nordiska Boslättningsmai
tillfälle att i ännu högre grad än hittils tillmötesgå ärade kunder i deras fordring?" på, ett f »räta klass*

AX EL PIHLG REN

Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

ta

%

(&e'(S?<i§b>

Q3Q3W& !®Www®wwwWww

J i

i

®

2

Velociped-l>epét.
Ständigt ett välsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

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

kommenderas.

-4- Grrjatlss. -l
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Annonser och prenumeration emottagas å tidningens kontor Mikaelsgatan 1, 1 tr. upp,

Humleberg 5. Tölö. Tel. 13 34
Försäljningslokaler

Trekanten 3 (Spennerts hus), tel. 933. Södra Esplanadgatan 2. tel. 928. Saluhallen 70—72 tel. 2125.

0)

Annonserna ytterst billiga, särskildt om de tagas för längre tid,

—

41

J. NE !i A N.
Ång-Korffabrik.

I

,^rogram~éitiaåQt"
HvarJe annonsör får sig
Oh<Z
Yl/O"I tidningen
hemsand

Cycle Export Co.
North European
Esplanadgatan
N.

fw Franska Lifförsäkringsbolaget

Annonsera

Finska

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu
återstå.

Järnsängsfabriken,

Lösnummer i Laurents urbutik

End^Specialfabrik i Finland for

och genom kolportörer.

RlaihssiT.

Sa
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Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcs.

w

(^

fj^i

(({0

Bolaget meddelarfördelaktiga försakringar af alla slag. Genom samarbete med éjS^
sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur'(§S< baiue et la Seine beviljas de försäkradevid
sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, ÄS\
hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- 2K
säkrade och hans familj, som ock de i>er- §Jj)
(få söner, med hvilka lian står i affärsförbin- é8)
delse för den oundvikliga förlust, som en as;
(^ sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- (§§})
(Sjji ler en olyckshändelse medföra. Bolaget efter- éjS^
skänker nämligen, såsom allmänt bekant, 2gf
<{gp premierna för hela sjukdomstiden och utbe(ffå taiar 8/t af kapitalet, om sjukdomen är obot- igfi
?g lig och resten vid dödsfall'.
"(0
Bolaget LTrbaines försäkringar äro
(jfå därför särskildt att rekommendera för lier2*f rar affärsmän, då det gäller att säkerställa W
fio större affärsföretag genom lifförsäkring,
(£y| emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- gSjj
jj£ samma störingar svårare sjukdomsfall alltid medföra och hvilka ofta nog bringa bor- <§$,
ÄS>\
(jrj{| ges- och förlagsman stora förluster.
För dessa väsentliga fördelarerfordras ]§;
"jE?
(^ icke några extra premier utan endast att f^j
((fa den försäkrade afstår från den årliga vinst- é^i
W>
W andelen.
Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1.
i
0
(/få
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S^

t

S C?ar/ von iwnorrmg. %

Betydligt billigare än de utländska
Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandersgatan 50

EMIL REHNBERG
OBS.! Fullständig

6. W. RELAITDER
Wiinejä
&

Wäkijuomia

Velocipeddelar

r

-4

z^

83

N°2B|.

Q. F. Stockmanns Velociped Depot.

QTI flfim

Ull Uti

JOSEF WIBERG
Tapetserare
& Dekoratör.

9 Östra Henriksgatan 9

Fjäder, Dun m. m.
Beställningar i allt hvad till yrket hör emotta

och utförasmed omsorg samt till billiga priser
Telefon 810.

cffya glasmagasinet
3 Mikaelsgatan 3.

OBS:

vid Sidorowska affären

OISSOI å ALSXSIZ.

Helsingfors, IJergg-atan 10,

smällande dörrar eller förargas åt att dörrar ej
hallas stängda, kan återvinna sinnesro genom att
låtauPPsätta dörrslutarenEclipse", som levereras
1 af Helsingffors Rullg^ardinsfabrik.
Telefon. 1581,

fulla värde. Oemotståndligt fängslande
äro de scener, som äro förlagda till
Westpreussen och gifva en inblick i

CG

cd

lifvet där, såväl till personer som situationer. Här igenkänner man Ungdoms"
geniale författare. Publiken emottog
stycket isynnerhet de två förstaakterna,
med varmt bifall; från den tredje slappades dock intresset till en viss grad,
beroende af att författaren här liksom
förlorat fotfäste och mot slutet delvis
famlande utvecklar den af honom uppställda tendensen.
A.

"■^■i

C=3

5

<"">>

Frans v. Suppés

efterlämnade

Först nu har man slutfört genomgåendet af den redan för två år seaflidne kompositörens efterlämnade

musikaliaka kvarlåtenskap, hvilket rätt
arbete emellertid lämnat mycket
glädjande resultat. Bland annat har

Päfunnits

en tämmeligen långt utarbe-

ett sångstycke
**adentreakt,akts operett och tillkommet
re-

hvilket syues
dan något år före Suppés död.

|^^^^^^n_ir 1JM..1- i.l

in

Komp-

Norra Esplanadgatan 21.

(f)
7T

Ansiktsmassage

O:

med ånga och massage rengöres huden från finnar,
pormaskar, kylskador etc.
(Handens och naglarnes vård
IV/lon
I^lIro
U[ G, och försköning.)
IVId1110
Agnes Johannsen.
N. Espl.g. 27. Grönqvlstska huset, 1 tr. upp.

ÄXI

Telef. 83

- 2S

— FrånMoskva. Inom Sällskapet
ositörens enka har numera uppdragit intressant och anslående. Särskildt den
åt den välbekante komponisten Adolf första satsen innehåller värkligen stor- för konst och litteratur" iMoskva är
Muller, en person med gedigen musi- slagna moment. Likaså är i finalen för närvarande under inöfning Gerhard
kalisk bildning, att utarbeta och slut- stegringen mot slutet synnerligen väl Hauptmanns Den
sjunkna klockan",
föra operetten i fråga. Muller, som funnen. Mindre anslogo oss däremot som irysk öfversättning är afsedd att
säger sig vara synnerligen förtjust i andra och tredje satserna. Vi äro öf- där uppföras offentligen. Samtliga rolde däri förekommande melodierna hvilka vertygade om att publiken skall genom ler innehafvas af medlemmar iSällsåväl kvantitativt som kvalitatift torde talrikt besök å konserten visa den ta- skåpet.
öfverträffa andra i Suppés arbeten langfulle kompositören sitt intresse.
förekommande, har äfven åtagit sig
uppdraget livad musiken beträffar, hvarMadame Réjane, den framstående
— ■ Polismyndigheterna i Berlin franska
jämte Viktor Leon kommer att grundskådespelerskan livars gästuppligt omredigera texten. Den posthuma motsatte sig nyligen en af direktionen trädande iBerlin och Köpenhamn
äfven
operetten torde i hvarje fall icke för Fredrich-Wilhem teatern därstädes våra tidningar omtalat, hade, enligt
komma till utförande förrän tidigast tillämnad presentation af tvänne prakt- tidning-en Gravlois" medfört på resan
falla exemplar äkta Berberlejon, som ett album innehållande autografer
under nästkommande års säson.
af
inköpts för ett pris af tillsammans särskilda skriftställare och
konstnärer
8,000 Emk och varit afsedda för upp- i Frankrike. Victorien
-4^>Sardou bl. a,
förandetaf skådespeletKorsets tecken" har däri nedskrifvit följande rader:
(The sign of the cross) af Wilson. I Af alla de skådespelerskor, som jagsista akten förekommer nämligen en applåderat, vet jag ingen hvilken skulle
arena och der var här lejonen skulle likt Réjane återgifvit denna nyckfulla
— Ernst Mielcks konsert, hvilken medvärka.
Som man ser är det ej ocli komplicerade, veka, trolösa, egodag.
allena, som skall ställa istiska, uppoffrande, kattaktigt
circus
längre
rum
i
äger
omnämdt,
tidigare
vi
smekDen unge begåfvade musikern utför sig till musemas tjänst; numera läg- samma, hundaktigt vänskapsfulla, på
Griegs klaverkonsert med orkester samt ger man beslag i syftet till och med allt sätt tjusande och utan motstycke
tvänne egna orkesterkompositioner, på menagerierna. Emellertid hade po- i värden varande varelse, som innefatsago-sinfoni illustrerande Anderséns be- lismyndigheterna mera urskiljning, och tas idet enda ordet: parisiskan".
kanta saga Isjungfrun" samt en stråk- af denna fln de siecle" reklam för
kvartett iF-dur. Sinfonin, hvilken vi företaget vardt intet.
-♥"">varit i tillfälle att åhöra,är synnerligen

.1 nya »ili rlrsanta ilcknratioiisliin-iniiloch a|i|iara(ci', ii
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O3 rade handlingen icke framträder till sitt
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VELOCIPEDER

Glasvaror
Till billiga priser

Möbeltyger, Gardiner, Mattor
Stoppningsmaterialer.
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Största urval

Lager af
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utföras snabt och billigt
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Hulda Lindfors
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tilauksiamaalle ensintilausuu
della, hinnat aina halvimmat
Willenkatu N:o 4.
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CCS

garanti.

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27
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Helsingfors.
Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52 Telef. 2178.

Aft:m EKBE R G.

0000000000000000 Herrar Akademici

TU. WTLFFS

I Kongl. Karolinska Institutets |

Pappers-

Esplanadg. 43
Nya Teatern.)
lager af post-, skrif- & ritpapper, cirkelbestick, vinkellinealer& vinklar.
Papper & kuvert i askar,

" fH

Fotografi-album
Fotografi-ramer

Bakteriologiska Laboratorium.

storturval^"

m. m.

till billiga
alt^^^^^^^B

tson

priser.

xtl

(Ombud för C. W. Schuniacher).
Försäljer Kungl. Hoflev. i Stockholm C. W. Schnmachers välkända Delikatess Spis- och Knäckebröd iparti o minut.
Obs.! Oöfverträfladt i välsmak och näringsvärde.
Dill saltgurkor i kärl
H. F. Storms (i S:t Petersburg) delikata
om 50—100 t. o. m. 1,500 st. till firmans egna noteringar

Rökta varor, all slags Ost, Mejerismör, Delikatesser m. m.kött,
Expedierar till landsorten alla slags matvaror såsom färskt
N;o 18— JU
färsk fisk, grönsaker. Försäljningslokaler: Saluhallarne
& JM— lll. Telefon 1287—2114.
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af Tandläkaren Herr A.
jag undersöktett af honom
munvatten, kalladt

för 50 mark per månad.

Nya barngarderoben

ilbin Lenhardtsons
'■

O

Carl Avg. Seelenbrandt

IStudenthusets Restauration äter nian
bäst och billigast.
Frukost, Middag och Kvällsvard

F^^begäran
har
Lenha^B
psatt

jr

BTOMATOL
afgiiva följande intyg:
och fi^M
lösningen är opalfärgad och till reak-
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Omsorgsfullt arbete. Billiga priser
K. F. Larsson,

O ■-'/'«

RESTA i;KA

VAPEN,

I
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n kolerabakterier på mindre änlmi-

Dekorerade
GLÄSBOKSTIf

¥11,

JOSEF JONSSONS Skyltfabrik,

Borst- c*3

rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linieradeoch
olinierade.

"j &c

Eirmatryck utföres billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Mil

Alexandersgat 15.

Ludv. Hartw all.

Mineralvattenfabr
Helsingfors, Alexandeng. 26,

Telefon 169

" SJ

C. E. LINDGREN.

Oskar Erikson & C:o
Optisk & Kirurgisk affär

L

66

för munnens, näsans o."1 hudens vård

Södra Esp anadgatan 14.

A. DAHLIN

Fralr. Edv. Ekberg,

Tillverkningen står
under kontroll af filosofie doktor Hj. Modeen.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

DROGHANDEL,
Skilnaden 15—17.
Glogatan 4,

Fönstervadd.
Fönsterkitt.
Lolises parfymer.
Heleolin (Rsittgift.)
Viol trål ni. in.

Rök.
Jacob Reincke N:o 15
a 15 p:ni.
Elvira å 15 p.ni.
Reine de Ho/lande a 15 p:i
hos

JaeoD

lyeincke.

■■

HOTEL KAMP.

w bn«j p

kl 'i

Institutet

Bageri &Konditori.

JPoio.sseslf.aToriix.

Rödbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelönta tillvärkningar i parti och minut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla hög rabatt. Order
från landsorten expedieras promt.
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Spirituösa.
Åug.

C. E. Lindgren's

dos^HJ
ockholm, den 6 April 1895.
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|ag på det högsta hos allmänheten förorda
miste M
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det samma äfven som yttre medel imångahänbör äga en vidsträckt användningframgår osökt
af
ofvan anfördastarkt bakteriedödandevärkan.

)r..Docent ibakteriologi vid Karolinska

Billigast.

Brefpapper

Fullständig restauration!

w

Innehafvare:E. Uyberg,

<&

wfe

Öl på seidlar. Varma porttoner m. m.

C. J. M/EXMONTAN

Diner
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XTlflf»
M

dre iifl
-2 minuter samt tyfoidfeberns bakterie
ö
minuter.
Yr på 3H
Lenhardtaon angifna medlet
aétäf Tandläkareupphafva
Däfl
eger förmågaatt
syrebildning och förytterst snabt förstör sjukmunhålan
samt
e
i
I^/ ■Jomsbißl
nmnelsßJ
bakterier,
somdärstadss kunna förekomma,
dande

13. Unionsgatan 13.

Bäst.

(i

Kaserngatan

osfeberns och difterins bakterie på min\y nut, rfl

Glagtak,

£j

Den dödar kolerabakterier pa Vs
t samt tyfoidfeberns, difterins och
berns bakterie på omkring Iminut,
Den dödar utspädd med 2 delar

Q ■?■

2

Vinterkappor, Paletåer m. m

Den värkar nedförd i tarmkanalen
giftigt.
Den förhindrarunder en tid af minst
nmar syrebildning: imjölk,
len värkar upphörande eller högst
(ligt hämmande af förruttnelse-

ser.
lirosc.sß

SKYLTAR,

Michaelsgatan

emottager beställningar å

fsvagt alkalisk.

Telegrafadress:Seelenbrandt
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Torsdagen den 21 Oktober 1897

Onsdagen den 20 Oktober 1897

K

JCO vi

program:

.

er.

"i

»Es gibt nur em Wien", Marsch
1
Alla Stella confldente', Eomanz
Ouverture zu Flotte Bursche"
Puppenfée", Walzer
Tanzpoem avs Naila"
Potpourri avs Zigeunerbaron"

7. Wiener

fcd
MS

Ballfotographien", Walzer

jfr
Zielirer

1. »Honeymon", Marsch
2. Der Engel Lied"

Robomdi,

Suppé

3. Ouverture zu Pique Dame"
4. »Liebesträume", Walzer
5. Entr'act avs ,Mignon"
6. Potpourri avs Don Cesar

Bayer

Delibes
St.rauss

Rosoy

Braga
Suppe,

Ertl
Thomas

Dellinger

Ziehrer

„

8. ,Komm den Frauen zart entgegen"
Lied
Förster.
9. Wiener Spaziergäßge", Potpourri Schwarz.
Asch.
10. Britisk patrol"

11. Menschen sid wir alle", Lied
12. »Unter dem Doppeladler" Marsch

program:

_^

Lorens
Wagner

7. Souvenir de Viervne", .Walzer
Ziehrer
8. »Mein Liebchen ist em Kind vom
Lineke,
Rhein", Liedj

iener Damorkestern J. C.Schwa rz.

9. »Wiener Volksmusik", Potpourri
10. Sei nicht bös, avs Obersteiger"
11. »Serenade espagnol"

Komzak.
Zeller.
Metra

Frihavns Ka ffe brwnder iet
S. Bonnevie Lorentzen. Köpenhavn.

Konsirv-Maffe.

.O

S*

I

Kaffe.
Vsoiii^tAn^ro^tädt^^B
.

Konsev Kaffet är rent oförfalskadtkaffe utan tillsats af surrogat.
t~"%Tni^
t
-"_
v-»-Bzsa*. T
J_i]USK>riint.
OBS,!^^H
Vid vanlig röstning- bortgår onödigt en betydlig del af beståndsdelar, jf
För
som gifva kaffet dess arom och specifika smak; genom vår konservröstnings->|
att
tillmötesgå
ärade
kunder
hafva
vi
numera äfven iFinland in|
*
metod bevaras dessa beståndsdelar och förläna åt Konserv Kaffet en styrka fört vanligt ångrostadt Kaffe' färskt hvarie vecka ifrån branneriet finnes i
<§ samma qualiteer som Conserv Kaife.
som gör detsamma drygare och således billigare än vanligt rostadt kaffe.
Kaffet bör koka något längre än vanligt kaffe.

*

i

ning hriinlM

I
3si ra-Isz st n. Salak Tee
ifrån Parakan Salak Tee Onderneming, Java, Assam.

C. G O HLE.
H:fors 1897, Huvudstadsbladets Nya
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