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,CrERMA3fI4« LIFFÖRSÄKRINGS AKTIE BOLAGISTETTIN. Ferri Stamer
Generalagentur för Finland, Hagasundsgatan ?.. lUi VJLCa.XAa\^x "

c^*O ramSiadot
A. W. EKLUND & C:o

Skilnadsgatan 19. Telefon 310 Teatrar och Konserter.Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billigapriser. Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 58

DANIELNYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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Hr Lindh.
Hr Riégo.
Frk. Spennert.
/Fru Stavenow
\Fru Biégo.

("Frk. Holmlund.
Frk. Liljander.

jFrk. Bonnevie.
JFru Stavenow.IFrk. Backman.
i
Frk Bock,
Frk, Backman.

Gamla Susanna Fru Bränder.
Dorina, bondflicka Frk. Bonnevie.

Hofdamer. Hofherrar. Vise män. Soldater.Folk.
Tiden obestämd.

Börjas kl. 1-m och slutas omkr. kl. 10,y, e

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 14 Januari 1898

Kl. 7,30 e. m.
2. f^opelii 21:sta födelsedag.

Ahonnement N:o 13.
Med biträde af Filharmoniskasällskapets orkester

under anförandeaf Hr F. Neisser.

Prolog
af Alceste.

Framsäges af Fröken Aina Bergroth
För första (s:te) gången

Prinsessan Törnrosa.
Sagospeli4 afdelningar jämte Prolog af Z. Topelius.
Prolog. 1. Faddergafvorna. 2. Törnrosa. 3. Prins

Florestan. 4 Slottet.
Kegio: Mauritz Swedberg.

Personerna.Hr Malmström.
Frk. G-erasimowitsch..Frk. Bergroth.. Frk. Tschernichin..Hr Precht..Hr Fröberg.

Kungen . . ,
Drottningen
Prinsessan Törnrosa ....
Riksrådinnan Kunigunda . .
Hofmarskalken vonCirkel . .
Prins Florestan
Kungliga Barnsköterskan . .
Öfveiste Munskänken ....
Mästerkocken
Mästerkockspojken Sam . . .
LöfkoT)Prinsessans hoffroknar
LillaSusanna
Ljusöga)
Hulda

Sf Uoda Feer . . . .
Måna
Stjerna J
Mörköga,Dödens dotter. . .
Barbra, bondkvinna

SKÅNE", Braud-
Alla dagar

Middagskonsert
från kl. 3 e. m.

13
"B.

Tidning för Helsingfors

Fredagen den 14 Januari

«fc_ R

Zacharias Copciittl

O -arm t&A <f Fotograf SUNDSTItOMS annons
-M* W«» å andra och tredje sidorna.

SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Tammikuun 14 p:nä 1898.

Z. Topeliuksen täyttäessä 80:tä vuotta.
Proloogi.

(Kirj. IreneMendelin. Lausnu 01ga Poppius.)

IL Prinsessa Ruusunen.
Satu 3:ssa seikkailussa proloogilla (5 kuvaelmaaj

Kirjoittanut Z.Topelius.
Proloogi: Haltijanvaltakunnassa.

Henkilöt:
Valotar Katri Rautio
Sulotar Olga Salo.
Koitar Helmi Talas.
Päivätär Lilli Högdahl.
Tähdetär Hilma Rantanen.
Kuutar Kirsti Suonio.
Tuonetar Maju Rangman.

Ensimmäinen seikkailu. KUMMINLAHJAT,
HenkUöt:

Valotar. Sulotar. Koitar. Päivätär. Tähdetär. Kuutar. Tuonetar.
Kuningas BenjeminLeino.

Mimmi Leino.Kuningatar
'rinsessa iuusunen lapsena

Hovimarski von Cirkel Kaarle Halme,
Valtioneuvoksetar Kunigunda
Ylimmäinen juomanlaskija .
Ylimmäinen mestarkokki

Naémi Kahilainen.
Emil Falck,
lisakki Lattu.

Sam, kokkipoika .
Kuninkaallinen lapsenhoitajatar

Olga Poppius.
Mimmi Lahteenoja.

Tornen seikkailu. B.UUSTJ,
ti enki1öt:

Valotar, Tuonetar, Kuningas, Kuningatar,Hovimarski von Cirkel
Valtioueuvoksetar Kunigunda, Ylimäinén juomanlaskija,Ylimmäi-

nen mestarkokki, Sam. . Olga Leino
/Lilli Högdahl
\ Helmi Talas.

Prinsessa Kuusunen . .
'ikku Sanna .■san vuo

Viisas Eino Salmela
Valtioneuvos Oskari Salo.
Ritari Evert Suonio.
Merimies Aleksis Rautio.
Kalastaja.
Fuutarhuri

Evert Suonio.
TaaviPesonen.
Otto Närhi.
Kirsti Suonio.
Hemmo Kallio.

Talonpoika
Kukkasten lialtijatar
Vanha tonttu .

Kolmas seikkailu. PBIKTSSI FLOEESTAW.
Henkilöt:

Valotar, Tuonetar, Kuningas,Kuningatar,Prinsessa Euusunen, Ho-
vimarski von Cirkel, Valtioneuvoksetar Kunigunda, Ylimmäinen

juomalanskija, Ylimmäinen mestarkokki, Sam.
Prinsai Florestan .......Knut Veckman.
Vanha 108 vuotias eukko Mimmi Lähteenoja.
Barbara-äiti OlgaSalo.
Doriina, paimentyttö Hilma Eantanen.
Hoviherroja, Povinaisia, Hovipoikia, Airueita, Kuninkaallinen
kaarti, Viisajta, valtioneuvoksia, Ritaria, Merimiehiä, tuutarhu-

reita, Talonpoikia,Kukkasia, Perhosia, Tonttuja.
(Ensimäisen ja toisen seikkailun välillä on kulunut 15 vuotta;

Toisen jakolmannen välillä 100 vuotta.)

& Lifförsäkringsaktiebolag:
HÖteß Kamp Aftonkonsert

Wiener Damorkestern J. C. Schwarz,

Kontor Mikaelsgatan N:o 3.

&QQT& 'fflifiström
Skrädderi-Etablissement

Östra Henriksg. N:o 1.
Argos hus.— = Håller fin finaste material.=—

Elegant snitt.
Prisen beräknas billiga.

1898.

KTH OJ O111 första Ateliern i tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis,) T"1 j _,„ _P
P IIf\ M nPl°Cy Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss. JrOuOSfläl. ±-rf. kJUCIIIIILJQI g Helsingfors, Alexandersgatanl7. O

"

J.ILWickels
YIIHÅIBII.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplome d'honneur) vid ut-
ställningeniBordeaux 1895.

Jacob Ejunsquists Totografiska fltclicr
JflcxaiKlcrsg. n (ing- fr. Raöasuitdsg. 2.)

Utför omsorgsfullt ocb till »illiga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. Celefon 2453.

C. F. CARLANOER.

från kl. 8 e. m

AXEL PALMROOS
Vinaffär.

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

Grönqvistska stenh Tel. 320.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat. 43

Specialité: CRAVATTER.

Hon Lampmagasinet
innehafvare

Viktor Rijdman.
Största specialaffär

för Lampor,Glas, Porsliner,Nickel-
varor, Byster, Barnvagnar, Petro-

leum & Benzin.
Billigt iparti & minut,

I. P. BYBII

Hilda Lönngrens

Kaserngatan 'N-.o 26
förfärdigar af resp. kunders egna tygersåväl enkla

som elegantasfe-=Damklädning-ar.=-
Modernt och omsorgsfullt arbete garanteras.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

N. Esplanadg. 37. Telef. 1727,

Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af Dr Lahmanns

underkläder.
Ensamförsäljn. af Jouvins &

C:o's i Grenoble världsberömda
handskar.

BAHI

AXA LINDHOLM

MA.GJLSIN I>U NORD.
Alexandersgatan 7. T. 638

OBS.! enda specialaffär.

Äkta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

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

Fotografisk At^JJ-^Xi
Porträtter ivisitkortsformat å S IXI-ky Pr uss

ilton Lamppumakasimi
Omistaja

Victor Radman.
Suurin erityis Biike

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

stenyaunuja, Petroleumia &
Benziniä.

Halvalla tukuttain ja våhhtäin.
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, SKILNADE* 4. «
BODEGA ESPANOIAFilharmoniska SällskapetBrudslöjor

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

Firma H. Ellmin.
9 Alexandersgataa 9.

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. Telefon 491,

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

Sallader,Lök,Svamp, Gurka, Äppel.
Kraftkött,Saltade fiiskor å 5 och 10 kg. kärl.
TTleåborgs iskällar Lax å 7ig 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,

.ta >■" ■= *■

£ ,3 ? o i§ t

H—^ Cil i

ca

Icleveland!
Följande tre omständigheter ställa Cle- fe.veland-Velocipederna betydligt framfor f^3 alla andra velocipeder, nämligen: &"

i.BurveSMagren, hviika äro gjorda P
af det finaste värktygsstål samt svarf- j
vade och härdade medden utomordent- J£-ligaste precision. De äro oslitbara, ab- fe
solut damtäta och kunna aldrig justeras »"

*fl för hårdt. t
2. Clevelands Clincher-ringar, E

hviika äro fastade vid kombinerade trä IL
och alluminium skenor. Hjulen blifva b.
sålunda utomordentligt starka och rm- fr"
garna de mest elastiska. K

3. Cleyeland kedeii är den enda ked, P
i hvilken stiftet och blocket äro abso-
lut härdade och den är därför under- §£
kastad slitning och sträckning i långt
mindre grad än någon annan ked. &,

Brandt & Blomberg,|
Helsingfors, Mikaelsg. 19.

7t"T|tpv

Helsingfors.
Försäljningiparti och minut af endast äkta utländska

VINER &
SPIRITUÖSA.populära l^oaserten Julutställning.

Klädningar, gosskostymer, blusar, matroskragar
m. m. m. m.Lördagen den 15 Januari kl. l/t 8 e. m.

Barngarderoben,
Högbergsgat.4-5.

Obs.! Stort urval af förkläden,Societetshuset

Ouverture till op. „SkönaGalatea" Sappe IkautscKstSpÉSbik/ „j

CARL BERGROTH
Fabiansgatan N:o 29,

Ouverture till op. „Wilhelm Tell" B,o3smi,

Solo, för trumpet SPIRITUÖSA och VINER
såväl på flaskor som litervis från fat.

Intermezzo sinfonico

BÄDIMÄTTNIN« ».
Wladimirsgatan 32. Telefon 197Svenska folkvisor

J. W. Engberg

Obs.! Undar solistens föredrag ingen servering

Ledig annonsplats.Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN

//A MMOND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien,

Hagelstams konsthandel.
(Privatbankens hus)

N. Esplanadgatan 19

Briljant exposition

Parisiska Affischer
för rumdekoration

Nytt vackert lager! Ytterst billiga priser
Ledig annonsplats

Hagelstams bokhandel
Tidskrifter för 1898.

OPERÄKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.

Kejsar-vals
Albuaablatt.
Le Tasse

Fackeldans

Serenata
Tarantella

39:de

gifves

Program

Paus

(Hr. A. Grabau),

Paus

Straus-s
Wagner,

Godard

Hoch

Mascagni
Meyerbeer,

Pahlman

Moszkowskl
Desormes

S2

*G»3
I=l=l

CL

ic-

" *- *

rtf

OJ

Telefon N:o 750

i:sta Klass

t&-

f m

C=s

ca

"cö

■
CO

■BB
(0
(6
5)
re
fl)

H
(6

e
■■

Den 14 januari.
Finlands folk gåridag — den 14:de

januari —
att begå en af sina största

festdagar, då det ibroderlig sämja sam-
las för att bringa sin tack och sin hyll-
ning åt en af dess ädlaste söner pä
hans ättiondeförsta födelsedag. Och det
är ej chauvinistisk fåfänga utan sann
fosterlandskärlek, som kommer hjärtan
att klappa högre och varmarepå denna
dag, för evigt hälgad åt Zachris Tope-
lii namn.

Hvad Zachris Topelius är och varit
för vårt folk vet folkskolebarnet, som
han lärt innebörden af ordet fosterland,
studenten, hvilken af hans patriotiska
sånger eldats till ideela inäl och den
mogna medborgaren,som iskaldens ord
alltid finner eit rättesnöre för lifvet.

Därför hylla vi ock iZacharias To-
pelius icke endast den store lyrikern,
den oöfverträffade sagoberättaren, ro-
mantikern och dramaturgen, utan lika
mycket folkuppfostraren och fosterlands
vännen, den där öfver allt annat sätter
kärleken till fosterbygden och tilliten
till den Högste.

Det är under förtröstanatt försynen
ännu länge skall låta Zachrw Topelius

värka för det ädla och sköna ilifvet,
sitt land till glädje och fromma, vi i
dag imedborgerlig endrägt samlats att
fira den 14 januari.

■<"►

Djur på scenen
Pariserteatrarnas senaste nyhet,

,På GymnaseteaterniParis uppföres
förnärvarandeen pjes med titelLudvig
XIV:s ungdom"hvarvid ett jagtsällskap
med icke färre än tjugu hundar inkom-
mer på scenen. Hundarna uppförasig
utmärkt och göra formlig lycka. Dessa
djur egna sig öfverhufvud bäst af alla
utan talförmågabegåfvade varelser, för
sceniska prestationer.

Kopplet ihelvetesjagten iutstyrsel-
stycket ,,Tusen och en natt" mottogs å
Chatelet-teatern med allmän beundran,
och isynnerhet är det pyrineerhunden
Emil" som blifvitpariserpublikensälsk-
ling. Emil" utför också ett riktigt
konststycke af slughet och förställning.
Efter att hafva sett sin herre blifva
fängslad på tyrannens befallning, an-
stränger han sig att få hufvudet bort
från den halsring,hvari han är kopplad
vid en pelare, för att därpå skynda sin

herre till hjälp och försökeratt rädda
honom. Men ioch med detsammahan
hör fångvaktarens steg, sticker han huf-
vudet åter iringen för att ej väcka
misstankar. En af dessa teaterhundar,
bernhardinaren Plintimmen" inköptes
för 125,000 frcs till en amerikansk
teater på grund af dess stora anlag
för melodramatiska roller."

Förledet år uppfördes å en af pari-
serteatrarna en brandscen däri hun-
dar voro hufvudaktörerna. Ett parv af
dessa anlade elden under en nkolsvart
natt." En hel hop andra skyndade till
somsläckningsmanskap,allamedskydds-
hjälm .på hufvudet. Flammorna slå
högt omkring byggnaden, som allmänt
anses' förlorad, då plötsligeni ett af
öfversta våningens fönster ses en tik,
som ömkligt tjutande håller en liten
valp mellan tassarna. En af släck-
ningsmanskapet, en hvit bulldogg, ilar
upp för en brandstege, lyckas hjälpa
den förtviflade modren ut från fönstret,
och henne och valpen tryck mot sitt
bröst stiger han åter ned för stegen.
Men knappnast hunnen till marken sig-
nar bulldoggen ned utmattad och dör.
Då inånner sig ambulansen, enisvart
höljd vindthund kastar sig högt tju-
tande ned vid den döde bulldoggens

bår och kan ej förmås att lämna den-
samma. Alt detta försiggick utan att
något som helst kommandoordkunde hö-
ras och de uppträdande antogo samt-
liga de uttryck i blickar och miner
situationen kräfde. Onekligen ett för-
vånande resultat af dressyr. .

Hundar äro som sagt de lättast
dresserade djur; därnäst hästar. Kat-
tor däremot är det ganska svårt att
få att lära något och att kunna lita
till. För några månader sedan fram-
fördes dock å Oasino iParis sex kat-
tor som utförde ett slags pantomim och
till och med lejon och tigrar hafva sce-
ner här och livar iutstyrselstycken så-
dana som „Jorden rundt" o. s. v. däri
äfven en elefant uppträder, en högst
godmodig „tjockhud,1' som plägar hälsa
på folk den möter och trycker deras
händer med snabeln. På en af variété-
teatrarna framfördes under hösten alla
djur iskapelsen,nästan somien cirkus.

A „Grand Opera" bär M:me Musard
en lefvande snok som halssmycke och
Sarah Bernhard har som Kleopatraall-
tid en lefvande orm vid sin barm. a
Gymnase framfördes på förra året för
första gången en komisk apa; men
detta djur är synnerligensvårt att föra
fram på scenen, mycket också därför
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Eric Sundströms Fabiansgatan 27, hörnetaf Norra Esplanadgatan,i samma hus som Nordiska Bosä'

Fotogra/iatetier. tillfälle att iännu högre grad än hittils tillmötesgå ärade kunder i deras fordringar på ett första klassen
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Ledig annonsplats,
Försäljning

rata priser.
10 e. m. Söndagar 7— 9 f. mSaluliallarna öppna: Helgfria

och 6— lo e. m,

B,amßrini tfäestaurani MWisÉartl (»H"
*_ telefon1803.

Största urval
Ledig annonspl a t sGlasvaror

billiga priserLedig annonsplats.
*3fiya glasmagasinet Fotbehandling

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

3. Mikaelsgatan 3.
OB S 'I vidSidorowska affären
AQ7 *T» ITVW&YWtJSSJLJkS Aåi&JkolJb.

N. Esplanadgatan 27,
1 trappaupp.
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Soldater och kringvandrande musikanten—t—

KostymernafrånFru Bergers etablisseiaent.

Järnsängsfabriken,
Enda SpecialfabrikiFinlandfor
Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare an de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständiggaranti.

Med benäget biträde af Filharmoniska"sällskapetsor-
kester iHelsingfors,

Börjas kl. 1/2 8 e. m

Besöls.! Besök.! Hulda Lindfors
MTHERMES' SALUHALLAR

Alexandersgatan 19
— " Hagasundsgatan 2.

ibbassementvaningen. Hufvndingång från Hagasundsg.
Haf alla. slags jna.tva.ror. frukter, konserver m. m. till mode-

%B0&

63

Ils V)■</)

Helsiugrors^Berffffatan 10

7 f. m

AXEL PIHLGREN Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj i Fans l«y ö,

Herrar Akademici
Obs.!

IStudenthusets Restauration äter man
bäst och billigast.

Frukost, Middag och Kvällsvard
för 50 mark per månad.

RESTAURAATIftf»Kaserngatan
"

9
Fullständig* restauration!

Öl på seidlar. Varma portionerm.m j^JBl
Mvanoff.

J. NEU 11 A \
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.

Finska

ALEXANDERS TEATERN.

<3ftaliensßa (Bporan
Regie: A. Lukowitsch,

Fredagen den 14 Januari kl. 1/2 8 e.m

gifves

Bartareii i Mia.
Opera i 3 akter, musiken af Rossini

Personerna

Rosina, hans fosterdotter
Grefve Almaviva
Don Basilio, musiklärare
Figaro, barberare
Fiorello, grefvens tjenare
Bertha,Bartolos tjenarinna

JULIUS SJÖGREN*< Mikaelsgatan 4, Centrals hus.

IYlle- och trikotvaruaffär.I
t Välsorteradt lager. B; liga 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 maskinstickniug emottagas. FIOSSa-appa-
rater å Fmk 8: — jämte ii!lbehör hos

TH. NEOVIUS,
Mikaelsgatan N:o 2

Ständigt lager af färdiga
BABITfiLiBEK.

Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2

K. F. Lars son,

C. E. LINDGREN's
Borst- cfcs Fenselfalorils.

Bödbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta tillvftrkningar iparti och mi-
nut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla hög rabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

C, E. LIMOGRESU.

Doktor Bartolo

En officer
En domare

S:r Coletti
S:ra Colombati
S:r Signoretti,
„ Beltramo
„ Pimazzoni.
„ Lamarea

S:ra Nicolini.
S:r Petrucoio.

„ Floketti,

dagar

Till

LSs
Telefon SS.

g— >.

—3
CO
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> hvilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföremåloch apparater,är därförei
etc- Pris för visitkortsfotografu,*'Fmk 6 pr. dussin

att apan är ytterst Ömtålig för draget
ikulisserna och börjarvanligtvis nysa,
så snart den kommer upp till teatern.

"—<*—"

Notiser.— Richard Wagners ouverture
till ungdomsoperan Die Feen"
spelades på första filharmoniskakonser-
ten i Berlin, men lyckades icke för-
värfva sig någon slående framgång.

—
Oscar Blumenthal liar iför-

ening med sin vanligemedarbetareGu-
staf Kadelburg skrifvit ett nytt 3-aktn-
lustspel Hans Huckebein", hvilketupp-
förts å Lessing-teatern iBerlin. Styk-
ket innehåller de vanliga lustspelsingre-
dienserna, hvilka dock äro rätt skick-
ligt sammanfogade. Där finns både den
unge berlinaren, som begår ett sned-
språng i Ostende, en svartsjuk fru, en
elak svarmoder, en svärfar från landet,
hvilken vill roa sig iBerlin in. m.dy-
l'kt. Hans Huckebein" är liktydigt
tted en olycksfågel. Härmedbetecknas
den unge äkta mannen, som under de° akterna beständigt har otur. Pöi

öfrigt spelar ögonblicksfotograferandet
en stor roll i stycket, idet att tre af
hufvudpereonerna upprepade gånger
blifva af'knäppta" ien fotografiapparat
under åtskilliga tvetydiga situationer.
Till saken hör, att de tro sig hafva
gjort en eröfring,under det att de en-
dast kvarhällits af en lockfågel föratt
bilda stoff för en komisk grupp. Detta
är det egentligaoriginella ihandlingen,
hvars tredje akt är den lustigaste och
vid första föreställningenbereddestyk-
ket en obestridd fiamgäng.

— Å Thaliateatern i Hamhurg
gjorde första föreställningen af Felix
Phillippisnya skådespelMengersfelde"
lycka.

— Enakts lustspelet nFurcht vor
der Schwiegermutter" af Clara Zieg-
ler slog an på publiken å Stadttheater
i Altona. Ätven farsen Der Gluck-
selige" af Kar] Morre mottogs välvilligt
a samma scen

—
Å Stadttheater i Pressburg

rönte en uppsluppen militärtar.s nDie
Generalshose" af J. Heimfelsen vid

första uppförandet ett välvilligt mot-
tagande,

— Den framgångsrika engelska
operetten Geisha" af Sidney Jones
har äfven å Carlteatern iWien väckt
lifligt bifall.

— Duse i Italien. Den till sitt
hemland nyligen återkomna Eleonora
Duse tyckes, under det hon förvärfvat
den öfriga världens beundran, ha helt
och hållet förloratsina landsmäns gunst.
Vid sitt uppträdande iMilano mottogs
hon ovanligt kyligt, och dock var det
Kameliadamen" som gafs. Tidningarne
äro eniga idet omdömet, att den en
gång så framstående skådespelerskan
är på retur.

■^"— »^-

Ett och annat.
Om en skådespelare Jean S., som

nu lämnat teatern, berättas många lu-
stiga historier. Se här nägra protbitar:

En gäng var Jean S. bjuden i ci.
familj i Göteborg där det fans några
vackra döttrar. Efter supén skulle le-
kas pantlek; en af döttrarna fordrade,

att den som denna panten känner"
skulle klia sig i nacken med foten.
Å.ndra dottern utlofvade som belöning
en kyss. Detta var S'. pant, han bad
om ett ögonblicks väntan för att öfva
sig, gick ut iköket, fick fatt på en
grisfot, återkom glad, kliade sig med
den i nacken. Kyssen måste levere-
ras, till stor munterhet för sällskapet.

Samme Jean S. var en gång med
några vänner på Mindre teatern iGö-
teborg och bevistade en reprensenta-
tion, då äfven bland andra uppträdde
en fru E. känd för sina tjocka armar.
En af vännerna frågade S. hvad han
lyckte om hennes figur, isynnerhet
armarne

Jo, svarade S., gick hon på hän-
derna vore de ett par bussiga jrageben.

En gång gick samme S. genom sa-
luhallen och och fick syn på några
vackra blomkålshufvuden och tillhand-
lade sig ett. Månglerskan tyckte visst
att affären var dålig, ty då S. bad om
papper om varan, såg hon arg ut och
gaf en liten bit papper, som ej skylde
blomkålshufvudet. 8. tittade först pä
pakettet, sedan på månglerskan — tog
af hatten och sade: Hvarför är ni så
kort om hufvudet idag?
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Eric Sundström.
Fabiansgatan 27.
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3§l Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. |s|)
W) Garantifonden: 98 miljoner Prcs.
(S| Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- @Si
(rtÄ ringar af alla slag. Genom samarbetemed |g:

sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
(v>»l baiiie et la Seine beviljas de försäkradevid (9J^
/ga sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, j§?
>S' hvilka fullkomligt säkerställa såväldenför- S§js
(ÖB| säkrade och hans familj, som ock de per- @ft>
jn*. söner, med hrilka han står iaffärsförbin- 3s?

delse för den oundvikliga förlust, som en vggj)
(ÖS sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- É§K)
//rök leren olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- ]mv
nS? skänker nämligen, såsom allmänt bekant.
(ÖB premierna förhela sjukdomstiden och utbe-
l^> taiar 3/4 af kapitalet,om sjukdomen är obot- ]|sj?v^ lig och resten vid dödsfall. tg^D

Bolaget LTrbaines försäkringar äro SSfy
,af& därför särskildt att rekommendera för her- ]8?

rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
större affärsföretag genom lifförsäkring, gjj

ihÄ emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-*^^ samma störingar svårare sjukdomsfall all- (gjj)
<S& tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- tåfo

ges- och förlagsmanstora förluster. *8^För dessa väsentliga fördelarerfordras
icke några extra premier utan endast att @h
den försäkradeafstår från den årliga vinst- J«?'ig' andelen.

(Ä& Greneralagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1. &Ri
® 6arl von iffinorring. j|

W.m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg

J. C. MiEXMONTAN
Innehafvare:B.Nyberg.

Giner & Spirituösa.

ALEXANDERS TEATERN.

dfaliensfia (Bperan
Eegie: A Lukowitsch

l:sta debut af S:a Duvani.

Lördagenden 15 Januari kl. 7 1/2 e. m

gifves

TRUBADUREN.
Opera i4 akter (8 tablåer), musiken af D. Verdi.

Personerna
Gerfve Luna S:r Pimazzoni.
Eleonora, hofdam S:ra Baccie,

Inez, hennes förtrogna „ Nioolina.
Manrico, trubadur S:r Fatiganti
Fernando . „ Lamarea.
Azucena, zigenerska S:ra Duvani,
Euiz, en kurir S:r Tibeletti.
En gammal zigenare „ Petrucio,

Soldater, zigenare, zigenerskor och munkar.
Kostymerna från Fru Bergers etablissement,

Med benägetbiträde afFilharmoniska sällskapets or-
kester iHelsingfors.

Börjas kl. Va 8 e. m.

93
@ M © IL66

för munnens, näsans 0. hudens vård.
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HHH>u begäran af Tandläkaren Herr A. Ä
har jagundersöktett af honom JgQ/ sammansatt munvatten, kalladt QQ Albin Lenhardtsons QG STOMATOL Qoch får häröfver afgifva följande intyg; QÄ 1. Lösningen är opalfärgadoch tillreak- fSyf tionen svagt alkalisk. VY

2. Den värkar nedförd i tarmkanalen Qic&e giftigt. jBL
V? 3. Den förhindrarunder entid afminst JrQJ #4t timmar syrebildning imjölk.

4. den värkar upphörandeellerhögst f*Lpf väsentligt hämmande af förruttnelse- JJprosesser.
5. Den dödar kolerabalcterierpå 1/^ fSaf minut samt tyfoidfeberns,difterins och VY

rosfeberns bakterie på omkring 1 minut,
6 Den dödar utspädd med 2 delar Ä

2E vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi-\£ nut, rosfeberns och difterinsbakteriepåmin-
£t dreän 2minuter samt tyfoidfeberns bakterie Ä

>£/ Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet
sålundaeger förmågaatt upphäfvasyrebildning och för-
ruttnelse imunhålan samt ytterst snabt förstörsjuk- \J{^ domsbildande bakterier,som därstädeskunna förekomma, f^\J måste jag på det högsta hos allmänheten förorda \3dess bruk.

Att det samma äfvensom yttremedel imånga hän- <J*J
#^ seende böräga en vidsträckt användningframgår osökt

af dess ofvan anfördastarkt bakteriedödandevärkan. \JQ Stockholm, den 6 April 1895. Qo ia 9̂ ii^aiiii op^ Med.Dr.,Docentibakteriologj vidKarolinska Institutet.

52. Telef. 2178. Helsingfors.

Oskar Ejrikson & C:o
Optisk & Kirurgisk affär

Södra Esplanadgatan 14.
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Brefpapper
rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

olinierade,

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat15.
IBW -%mt\

Fredagen den 14 Januari 1898

program.
1. Körösleany-Marsch

2. Frählingserwachen, Lied
3. Serenade, PolkaMazurka
4. Larg
5. Valerie-Walzer
6. Hochzeits-Marsch

..Raymond"

8. Seufzer-Walzer
9. Fantasie avs d. Oper Ballo in ma-

scera"
10. Em kind vom Rhein, Lied
1.1. Fragmenteavsd.OpttePledermaus" Strauss,
12. Spanisch-weanarisch,Marsch

Avg. Ludv. lartwai K. A. DAHLIN.
DROGHANDEL,

Mineralvattenfabrik
Fredr. Edv. Ekberg.

Bageri&Konditori.Helsingfors, Alesasdersg. 26,

Telefon 169, Fönstervadd.
Fönsterkitt.Tillverkningen står

under kontroll af filo
sofie doktor Hj. Modeen.

52 Alexandersgatan52
Helsingfors

HOTEL KAMP.

Back
Strauss,

Handel.

■

i i

Linka,

Mendelssohn

Thomas,

Ivanovici.

Verdi.
Lineke.

Schwarz ener Damorkestern J. C. Schw rz.

C. GOMLK.
~^rWs^ Lamp-, Galanteri- & Kortvaruaffär m^—

en gross; en detalj.
OBS,! Smsom Noveauté^nkomna.tfiorås*, £af(~, ITägg- ocR <$ieéesfallampor, |{^^HHOBS.!

Fahrbach,

Kupor, Brännare,
alla slags la.aaa.^^tilXloelxöi'

jjMir Störstasortiment. "ig&Pj
Brons och Kristall Ljuskronor,Kronor för gas & elektriskt
ljns, Lampetter, Väggarmar, Lampslöjor, Skärmar: siden,
crépe, satin.

Största urval Amplar
extraflxia.ooh loilliga,

(ifrån Fmk 6. 8'" rundbrännare.)

lampglas, veke.
OBS.! (Återförsäljare erhållastörstamöjligarabatt).

Extra■^^^^^pnTTgaBordslampor, Wunderlampor,' Alaba-
sterlampor. Nytt! Superbalampan" (största ljuskraft),
Lyktor, Lanternor, Prismer, Ljusmanschetter.)

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

Skilnaden 15—17,
Glogatan 4.

Lohs^s parfymer.
Heleolin (Råtfgift)

Viol tvål m. in.

Lördagen den 15 Januari TB9B

1. Österreichs Söhne, Marsch
2. Gavotte des Souhaits Gauvin,

3. Erinnerung anE.Wagner's Tarm
häuser' Hamm,

4. Meditation (Ave Maria) Bach. Gounod
5. Venus steig' hernieder, Walzer . Lineke,
6. Fragmente a. d. Ballet Coppelia" Delibes

7. Ouverture zur Oper. Oberon' Weber,
8. Coletta, Walzer a. d. OperetteDas

Modell" Suppé,
9. Fantasie avsHänsel und Grethel"Humperdinck.

10. Luba, Polka russe Gauvin.
11. Nordisches Bouquet. Potpourri .Schwarz.
12. Bienenhaus, Marsch Shneider.

OBS.!
Partilampor,

& bords,
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program:

tak,

H.ÖI3C

Sadu å 20 p.i.

Elvira a 15 p:i.

Reine de Hol-
lande å 15 p.i,

hos

Zistler.

vägg

H:fors 1898, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri
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