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Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.?/bro \
CENTRAL \
Varmlufts- och \^
fbad rekommenderas.\ Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 73. Fredagen den 24 Februari
DaNjJSL NYBLIK; FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

SVENSKA TEATERN.

Fredagen den 24 Februari 1899
kl. 7,30 e. ni

)\bonnement }(° 19.

För l:sta gången

forman Henscbcl.
Skådespel i 3 akter af Gerhard Hauptmann

Personerna

IJ O

J4ih

WSKANE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:

Middagstonsert Hotel Kamp
från iLV*^Me. m. Wiener Damorkestern.

STAHLBERGtS A.TELXER.G 1
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MA.GA.SIJV BU NORD.
Ellen Cantielins
Garn & Sticknlngsaffär

V. Henriksgatan 18
Filial: St. Robertsgatan 2 iÄii

xiii
7??7Rekommenderar sitt välsorterade

lager af tillvärkade af Pope Mfg. C:o

Ullgarner & hemstickade erhållas numera i
G. F. Stockmanns Yelocipeddepot

Yllevaror.
N. Esplanadg.

CCatanis hus.)

~~~ TTTGY-TTiITJT Fotografisk Atelier.
I[|isTl^J^Ä-MS 13'ja,Äi^ Porträtter i visitkortsformat å G ISIJr, pr duss

Henschel, forman. . . .
Malin, hans hustru . . .
Hanna, piga hos Henschel
Bertha
Walther, hästhandlare
Siebenhaar. inneliafvare

»Gråa Svanen
Wermelskirch, arrendatoraf Gråa

Svanen"
Fru Wermelskirch
Franziska, deras dotter . ,
Georg, kypare . . . , .
Fabig, handlande
Franz, kusk hos Henschel
Haufte, dräng hos Henschel
Lilla Karl,. Siehenhaars son
Hildebrant, smed. . .
Grupert, veterinär
En brandsoldat

Hr Malmström

Hr Klintberg.

Hr Svedberg.
Frk. Tschernichin

Hr Hultman.
Hr Stavenow
Hr Lind.
Hr Deurell.

Hr Brlin.
Hr Carlsson
Hr Sjöström

Hr Berlin.
Fru Bränder.
Frk. Svanström

Börjas kl. 7,30 ocb slutas oinkr. 10 e. 111

VAL'-OKUVA ALKUPERÄISESTÄ

Olof Wibelius

Då stod Wibelius vid sitt domarbord,
Och där låg Sverges lag.
Han sänkte tungt sin hand uppå dess perm,
Hans blick, på boken fästad, lyste klar:
„Herr general, här ser ni ett beskärm
För dem ni hotat har.
Här är vår vapenlösatrygghet än,
"Vår lag, vår stora skatt ilust, inöd,
Er herrskare har lofvat vörda den,
Den vädjar till hans stöd".

J. L. Runeberg; „Landsböfdingen."

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Helmik. 24 p. 1899

Alennetuila hinnoilla

Ipi"Emmßriiz.
5-näytöksinon murhenäytelmä. Kirjoit. Z. Topelius

''äveltänyt J. A. Söderman. Saoment. Tuokko

He11kilot

Kuningas Kustaa IIAdolf
Rulitinas von Emmeritz ,

Axel Ahlberg
Emil Falck.

Regina von Emmeritz Maria Rangman
Axel Lilje, Pohjolaisten ötVersti . Eino Salmela.
Larsson\ Suomen ratsuväen /Adolf Lindfors.
Bertell / upseeria \Alexis Rautio.
von Alten, Saksalainen öfvcrsti

Oskari Salo.
Isakki Lattu

Ruotsin palveluksessa.
Kuninkaan läkäri
Pater Hieronymys, jesuittain pää'

Benjamin LeinolikköFraiikemssä^^^^^^^lHembold, rnuwiskiiiii nunH^sun^^^^U^^Bprion ()tt<> -Virhiß^B^pß
ivisiiiiinäJiieii I |[\iiiii Vci-kTiTm^HToinen >ruotsalainenupseeri<Evert Suonio,I
Kolmas J (Hemmo Kallio^HDorthe, Reginan amma ....MimmiLähteenoja
Kätchen, kamarineito HilmaEantanen.
Ruotsin uppseeria ja sotureita. Muukkeja ja nunnia.

Lirman sotureita ja asukkaita.
Tapaus Etnmeritz'ia linnassa FrankenissaLokakuun

alussa 1631.
Ensimmäisen ja viineisen näytöksen välillä kulunut

nom puolitoista vuorokautta.

Ovet avataan k:Io 7. Näytäntö alkaa k:lo
ja loppuu k:lo 11.

<'~i k^ Tsy

Georg Wikströms skrädderi
Östra Henriks?. N:o 1

Lagret är stort och välsorteradt.
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisen beräknas myk-
ket moderata.

-
o Asitipiii's

Elptfri^lf^ Affär
rttter Ijuslodnlngar'■

J

— —
""»""■■■■fcj^B-|U 1iIJ-iLUtUJUL: Lill 11.1U13 j-iicib»lj->»in Sic»titr«l.

Telefonledningar,
Ringiedningan etc, etc

Jacob Cjunaatästs TolografisKa Htelier
fllexandersg. 19 (inö. fr. fiagastittasg. 2.)

Utför omsorgsfullt och till »illiga priser alit fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. telefon 2453.

AktaAxa Lindholm
Tapisseriaffär,

Viner och spirituösa
direkt importerade från utlandethos

Hjelt & Lindgren.
Alexandersgatan 7. Telef. 638 Unionsgatan 17

Kontor Mikaelsgatan N:o 3
G. F. CäRUiNQER.

Aiia aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. ni

G. Tahfs
Y!!e & Trscotvaruaffär

/Vo/ra Esplanadg. 37 Telef 1727,

Välsorteradt lager, billiga priser
Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-

derkläder.
Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i

Grenoble världsberömds» bandskar.

vSI och crkändt billigast.
—

5
ÖL» 1?0? ma*cpialo apparater*««d konlnad.färslao o. pruki
ttttr rjr någon nulbggning!

Begär

ID© Vårldstoerömda,amerilianBb.a
A Columhia,

aHartford &
%: Vedette

J.H,Wickele
VINHANDEL.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris i^Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.
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HA KALI) WASAS NOIMS Blomsterhandel, skilnadka 4.
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Utmärkt hårreningsmedel!
Doktor Hornborgs Hårtinktur"

ÖOOO Hindrar mjällbildning och QQQQ
hårets atfallande. QfiQQ

Pris pr flaska 3 mk OOQO

Cafe Suedois
Vilhelmsgatan N:o 5

Telefon 13 75

OiPERAKÄLLAREN. Middags-

Z

tt e gg_ « to "

fc 9 °o

M <B <J 03

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

Firma H. EHmin
9 Alexandersgatan 9.

Helsinilörs CtoÉterfs
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2. Telef 4 91

Finsk Konstslöjd Utställning
ikaelsgatan I

Största lager odekorerade föremål för glöd-
ritning och träskärning. Färger för trä och läder
Bästa glödritningsapparater.

Beställningar emottagas tacksamt.

JULIUS SJÖGREN
limaelsflafan 4, Centrals bus.

Ylle- och trikovariiaflTär.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland for
JARNSAN&ÅR 0. MADRASSER.

Betydligt billigare än de utländska.
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständiggaranti

BODEGA ESPANOL^Filharmoniska Sällskapet. Helsingfors.
Försäljningipartioch minut af endastäktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

55'k

populära Ständigt lager af färdiga
BABYKLÄDER.Fredagen den 24 Februari kl. V- 8 e. m

Beställningar emottages,
Nya Barngarderoben

iMikaelsgatan ifl
Societetshuset Larsson

MARIEBADProgram
Mariegatan 13,

Ouverture till op. ]Jie schön
Galathea" Suppé serverar bästa finnbadstu, karbad, halfbad,

tallbarsbad, sprit- o. terpentinsångskåp.
Telefon 20 27.WaldteufelEspana, vals

Andante iör stråkork Tschaikowsky

Fantasi ur op. Traviata" Verdi
IItIS

Paus
29. Fabiansgatan 29

Ouverture till OJ Mignon" Thomas Generalagent för Liberty C;o. Lmt. London.
a) Romans Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobeiintyger, kre-

tonner m. m. Engelska lampor och metallvaror. Möbler
& mattor. Konstnärligt krukmakerib) Moment musical

[.Popper.
Iför vin )
I , {Schnbert

c) Ani Springbrurnen I (.Davidoft' Uppfyller säkert sitt ändamål(Herr Otto Jlutschonreuter.)
Erhålles öfveralltScener ur op. Die Walkiire" . Wagner

Paus

Fackeldans Meyerbeer

Musettt Sibelius
7?

Persisk marsch Strauss

-
:o-au

/fAA&y Ŝörallt läder^Vo^V^[JfcS^fA^ skodonabsolutvattentäta^^jl^^^

\mé A OSK.DURCHMAN'S tejP^S
fe?rS( TEKHO KEMISKA FABRIK HEISIHGfORS.^T^J
K^l^rysSl9lll?T3HVJ.SWllfilV__33sn-l»lW3_lSmiMVl3lN^y^j-M

t/> nDen enda värkligt praktiskaBKKIFMASKIN
som linnes är

HA3131OND.
som skrifvor såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos BJ[BI>J>[IB>J ESSIABJBBS
BSU3S>jn^IOSJJB^ ÜBBUJJBA EU}Å~BJLCarl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland& Skandinavien >SKAS 11- ETÄBLISSEMENTET

V. C. Branch.HAGELSTAMS BOKHANDEL N. Esplanadgatan 19 Privatbankens hus(Hotel Kamp.)
1 tr. upp

"»■»"
Rekommenderar sig

Förbättringar äro numera vidtagna å så-
väl kontorsbläckhornet

publiken

WS}

Non plus ultra fi Specialité.
som

Dräkter för sa=
longenw

& Aftonkonsert. Table dhote & å la carte.
Bref från Paris

Ijanuari
Chätelet-teatern iParis har upptagit

ett gammalt féeri La poudre de Per-
linpinpin" (Det underbara trollpulv-
ret") ilyra akter och trettiofem tablåer,
hvilket, ursprungligen författadt af brö-
derne Cogniard, nu på ett lyckligt sätt
renoverats af Ernest Blum och Pierre
Decourcelle. Besultatet säges hafva
blifvit det mest lysande och underbarai dekorations- och balettväg. Bland ba-
letterna omtalas én poi'Slinsbalett"
hvilken uppträda alla kända sorter af
porslin, representerade än af unga da-
mer, än af pappfigurer. 548 personer
förekomma däri på scenen. Ien annan
balett uppträder en Jång rad af alla
sorters leksaker, hvilka slutligen upp-
föra en uppsluppen saraband.

För öfrigt innehåller nästan hvarje
tablå någon clou. En tablå föreställer
en park, full af hvitä statyer, hvilka
plötsligt få lif, under det en due1mel
lan prins Qvicksilfver och hans fiende,
den diaboliske Micromégag, pågår. Sä
anlända gendarmer, hvilka älven äro
hvita och hafva marmoransikten. Först
komma två, så fyra, sluiigeu ända till

hundra, alla lika stora, och dansa en
farandole.
Ien akt, som försiggår i Dagslän-

dornas land, får man se huru landets
invånare lefva endast några minuter.
På en kort stund blir af ett barn en
man och så en gubbe. Ålderdomen,
som pjesens hufvudpersoner förvärfvat
i detta land, förlora de i uogdomslan-
det. Mea därför att de stannat iöv
länge i det föryngrande badet, komma
de fram som bébés, hvilka gråtande
föras bort af jätteammor. En annan
tablå föreställer en nattidet förtrollade
värdshuset, där taflorna tala och möb-
lerna dansa. Vidare förekomma snö-
landskap och ispalats, stora skepp, som
gå under istormen, m. ra. Féeriet är
ett skådespel för både stora och små,
och Henry Fouquier iLe Figaro för-
klarar, att det är det vackraste han
sett ihela sitt lif.

Kostymer och dekorationer uppgifvas
ha kostat 500,000 francs och repeti-
tionerna dagligen under två månader
3,000 francs pr gång.

Blan antager att stycket skall ha så
stor dragningskraft, att teatern med
lätthet skall spela inomkostnaderna och
fä en betydlig vinst. Man erinrar om
..Michael Strogoff" och Tusen och en

WVFotogra&ska artiklar
]<g ocla.

Fon.ografer.

natt", hvilka spelade in öfver1:/2 mil-
jon francs hvardera, för att icke tala
om Oyrano de Bergerac", som hittils
spelat in mer än 2y2 miljoner francs
och fortfarande gifves hvarje afton föriförköp utsåld salong.

-«""►-

Cirkus Renz ett minne blott.
En sorglig historia

Man har pantat den siste Renz på
den sista häst, som var hans egen.
Det är ute med cirkus Renz.

Ea sorglig historia är det, en lång
historia om sparsamhet och slöseri och
om hur högmod går för fall.

Gamle Renz var sparsamheten. Han
begynte i ett skjul på tyska markna-
der i landsorten, han och hans hustru
drogo omkring med sin gröna vagn",

några styfbenta hästar, en kamel och
ett par tandlösa hundar.

Med detta sällskap lade han grunden
icke blott till sin egen förmögenhet,
miljonei till sist, utan äfven grunden
till ett nytt litet samfund i samfundet.

Gycklarna hade alltid varit kända i
världen, men gamle Renz liksom snyg-
gade upp dem litet. Han gjorde gyck-
laren till artist, och af hans „gröna
vagn" blef snart en fast uppmurad cir-
kus. Han skaffade sig fullblodshästar,
vinnlade sig om den högre dressyren
samt uppförde cirkusbygnaderide större
städerna ni. ro.

Den gamle, gycklaren hade sannerli-
gen gjort ett mastervärk. Han hade
omskapat sin egen lilla värld, och han
hade fått den öfriga världen att be-
trakta cirkusryttaren och pajazzonmed
helt andra ögon, Därför var det ej
mer än i sin ordning, att ölver 1,200„Pelle Jönsar" från alla världens Isan-
ter för sju år sedan följde den med

CLEYELÅND
är don bästa velocipeden

ENG

hos den ärade

Sv ■ , cfl ström'
s
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tos
af siden och sammetsbrokad

Kragar & Boas
af fjeder och plym.

Franska handskar,
Fichus, Cravatter,

Jaboter,M:erveilleux
Sammet, Chiffon,

Hattar,
Skinnmössor,

Sorghattar m. m.

Allt till billigaste priser.

Internationella OlycksfallsförsäkringsBorgå-Porter.
Vällagrad.

Välsmakande
Efterfrågad

000000

Bodega Andaluza.Bamdrini tffiestaurant N:o 28 Unionsgatan N:o 28. Telefon 2158.
I3BHHBIBBHK

Omtyckt

Aktiebolaget iWien
meddelar billigast olycksfallsförsäkringar.

Generalagenturen Tor Finland: Mikaelsgatan I.
(L'Urbaines kontor.)

O

i

Champagne

ijj Mont de Bruyére
A säljes i minut hos de flesta Herrar handlande

hotell & restaura-j Serveras å alla större
L tioner. Partilaser hos

Ernst Tollander.
5. Magasinsgatan 3. Tel. 1843,

AXEL PiHLGRjN Torr Genuine Arraks
y )KEöNRÅ EGRi

Hagasundsgatan 2

snedt eraot Brandkårshuset

»*&& Flor 3*&*
stort sortiment.

g lusa i?

Folkteatern.
(Studenthuset)

Fredagen den 24 Februari kl. 8 « n

För s:te gången

Nerkingarne.
Folkpjes i3 akter med sång af A. Anrep. Musikenaf C. Littmark.

Personerna

rik bergsmansenka.

Sven Jansson i Lekhyttan. „MliMäven, hans son, studenlMor Katrina, sexmans >\m,.B
Lasse. , '

OMe Lek, student / hennes söncM
Stina, hennes piga.Stål, brukspatron. HSelma, hans dotter.Mamsell Bom, guvernant HIngeborg, vallflicka. ■Osting, f. d. soldat, nu kyrkovaktare
En betjänt.

Folk af begge könen.
Händelsen tilldrar sig vid Lekhytte by iVester

Nerrike.
Emellan lista och 2:dra akten anses 2 månader

flut/ B °Ch 3:dje omkrinS lår hafva för-

Dörrarna öppnaskl. '/2 8 e. m. Representationen börjarKl. 8 e. m. och slutar omkr. kl. II e. m.

Ljusbruna biljetter
Biljetter säljas alla dagar fr. kl.

10
—

4 iO, W. Laurents tidningsdepot samt
representationsdagen äfven å Studenthus
set fr. kl. 5 e. m.

Guldmedalj iParis 1889.

ås&kmkååikåå
mmmMmMm^mm^^^&Mur®a m

Franska Lifförsäkringsbolaget

ILURBAINE, 1!ss| Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.H Garantifonden: 98 miljoner Frcs. ®fr
Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- Sh,

)?fe ringar af alla slag. Genom samarbete med J§r
sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
baine et la Seine beviljas de försäkradevid @h
sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, W

4SP hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- fäsj!
rfK| ; "krade och hans familj, som ock de per- @J\\;g| s^ner, med hvilka han står iaffärsförbin- S^delse för den oundvikliga förlust, som en

sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- ojfr
ler enolyckshändelsemedföra. Bolaget efter- |s?

■5^ skänker nämligen, såsom allmänt bekant.
premierna för hela sjukdomstiden och utbe- |gJ)
taiar i/iaf kapitalet, om sjukdomen är obot- S(
lig och resten vid dödsfall.(^ Bolaget L'Urbaines försäkringar äro @h
därför särskildt att rekommendera för her-
rar affärsmän, då det gäller att säkerställa

(fg| större affärsföretag genom lifförsäkrlng, &h
emedan sjukförsäkringen motvärkar de led--5?» samma störingar svårare sjukdomsfall all-

(^ tid medföra och hvilka ofta nog bringabor- 0h>^ ges- och förlagsmanstora förluster.1^ För dessaväsentliga fördelarerfordras §^<
■^ icke några extra premier utan endast att gg));s§' den försäkradeafstår från den årliga vinst- *§<■
>5J§? andelen. $J!

Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1 gjj

j Qarlvon cffinorring. ||

WtWWfW?

Renz drog nu ut ilandsorten, men
fru Busch drog efter. Hon hatade,
som blott en kvinna kan hata, och hon
förföljde, som blott hennes kön kan.
Då Franz Renz, trött,härjad, ruinerad,
men lika högmodig till det sista, ändt-
ligen gaf tappt och öfvergaf det hela,
då triumferade hon.

Hade »högmod går för fall" besan-
nats på denne Renz, så skulle en un-
derlig nemesis drabba också denna
kvinna. Kort tid efter sin triumf blef
hon sjuk och dog, en förfärlig död, af
stelkramp.

Cirkus Renz, som redan börjaderesa

på sig igen, stod å nyo upp i sonsonen
Ernst, son af Oscar Renz och sonson
till Franz Renz.

Han tog affären isin hand, men den
ville alls icke gå. Inga pengar furmos,

och ingen kredit, och det gamla nam-

net var för längesedan borta. Hvar-
annan dag gingo artisterna sm väg,

och hvar dag kom folk med utmat-

ningar.
Nu häromdagen, stod unge Renz

anklagad i Miinchen lör några tvivel-
aktiga växelaffärer, och iLiittich, Bel-

gien, tog fogden frän honom den sista

häst han ännu ägde.
Alla cirkusbygnader äro likaledes

sålda, både iBreslau, Hannover, Ham-
burg och Wien, och om försäljningen
af cirkusen i Berlin, en af de största?

och praktfullaste i världen, pågå nuI
underhandlingar med den dansk-rumän- \ska cirkus Sidoli, hvars direktör är ru- j
män, men hvars direktris är danskal
och föddiNybjöbingpå Falster. Deti
är denna cirkus, som nu allmänt be-i
traktas som arftagaren, icke blott till!
Renz' utan också till Buschs härlighe-i
ter, nu då fru Busch är död.

Familjen Renz säger, att all deras
olycka är kommen från Danmark. I
Köpenhamn led gamle Renz 1886 sitt
första stora nederlag, som kostade ho-
nom ett par hundra tusen kronor. Frän
Danmark kom cirkus Busch och ruine-
rade hans son, och nu kommer en half-
dansk cirkusfamilj och tager det allra
sista som fins kvar.

Den siste Renz har blifvit pantad!
på sin sista häst. Det är ute med J
dynastien Renz.

Notiser.
— Ett italienskt musiksnille. I

Berliner Tageblatt skrilves: En af
Italiens mest framstående musiker, som
för närvarande öfverallt väcker berät-
tigadt uppseende,skall genom d:r Emile
Diirer introduceras i Tyskland, Öster- g

rike-Ungern, Frankrike och England.
Ett sällskap italienska musikvänner med
den bekante musikförläggaren Tito Ri-
cordi i spetsen har till Dtirer låtit ut-
färda den hedrande inbjudningen att
underhans öfverledningföranstaltanågra
konsertuppföranden af det för närva-
rande med så uppseendeväckande fram-
gång ihela Italien gifna oratoriet „La
résurregione di Lazzaro" (Lazarus' åter-
uppväckande), och torde den unge kom-
positören abbé Don Lorenzo Perosi för
detta ändamål inom kort komma till
Tyskland. Det är grundad utsikt till
att första uppförandet skall äga rum t
Berlin. Kompositören har som bekant
att glädja sig åt äfven påfvens synner-
liga ynnest. Vid den senaste audiens,
som den unge abbén hade hos påfven,
öfverlärr.nade statsekreteraren kardinal
Rampolla en tankedikt, som har Leo
XIII själf till författare. Denna dikt
skall af Don Lorenzo Perosi sättas i
musik. Uppförandet af oratoriet mot-
ses i alla musikaliska kretsar med in-
tresse och spänning.

" -^►— "

kunglig prakt smyckade likvagn, hvari
Kung Renz" fördes till sitt sista hvi-
lorum.

Det var ett kungarike, den gamle
Ernst Eenz lämnade elter sig. Han
hade stora cirkusbygnader i Berlin,
Wien, Hamburg,Hannover och Breslau,
°ch i kontanta penningar omkring åtta
miljoner kr. Alt detta tillföllhans äkta
barn och barnbarn. Under sin lifstid
tade den gamle herrn fördelat omkring
tre Eljoner på sina sexton utom äk-
tenskapet iödda barn.

-M stolt och högniodiggammal herre,
tade han alltid varit denne gamle lands-
yagsriddare, men värre blef hans efter-
lö|jare, sonen Franz Ren/,.

Men hans talang var icke så stor
f°m hans brutalitet, och han förstod
'°ta tiden. Man höll för mycket på
raditionen inom cirkus R9nz, och alt

du
gå som l faderns dagar. Såy«e Eenz' konkurrent upp iiruBusch,

s°m med sin dotter och sin man tjäate första slantarna på danska markna-r °oh landsvägar. Denna energi-
kvinna skulle till sist öfverflyglaz- Alt mer och mer måste Renzpva efter, cch efter en våldsam kon-

lrens mäste han slutligen lämna ait
iZä hufvudstad> Berlin- Man hyi'

ner \-^' &U "Renz af Hina tre milJ°"
j ör'orat tvä och nu var inne påden tredje.

jfcealisafton!
Nya Glasmagasinet,

Mikaelsgatan 3. TelefonI930

X brist på utrymme realiseras un-
der januari och februari månader ett
större parti Glas- och Porslinsvaror,
m. m. från 10 proc. t. o. m.20proc. rabatt.

Oskar Alexsiz.

t o graf iateuen

Hulda Lindfors
Korsett

Sundhetsllf

Helsingfors, Berggatan 10.

Franska Liftörsäkringsboiaget

hSJåphaine.
Generalagenturen för Finland: Mikaelsgatan I

V. Helanders
Vin & spirituosahandel

Wilhelmsgatan Nio 4'

Innehafvare L. V. Relander. Telefon 1803
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jj Brefpapper
sIH rikhaltigaste lager af utländska och inhem-
ÉÉs ska sorter, linierade och olinierade.
p>;i Firmatrych utför'es billigt.

11 Dahlbergs Pappemhandel.
j||| Alexandersgatan 15.

11dit lin ib* fcurflfli imåi^TlÉbl

lUfwl högvederbörligt tillstånd

J^ af Kejserliga Ryska Mcdi-
cinalstyrelsen i S:t Petersburg
säljes det af framstående bakte-
riologer vitsordade och härintills
oöfverträffade bafcteriedödande
medlet

Stomatol
För tändernas ochmunnens vård

i de flesta apotek och drogvarv-
magasin ihela Ryssland samt i

Jk Finska Bokhandeln i S:t Peters-
burg

Nederlag

Wilkens &Petersen, S:t Petersburg
0. Nutowz, SVloskau

Kontor & lager

S:t Petersburg,
Liteini prospekt N:o 15

Fredr. Edv. Ekberg,
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52

Helsingfors
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ALEXANDERS TEATERN.

Fredagen den 24 Februari kl. 7 ] s e. m
gifves

Pajazzo,
Opera i'2 akter, med prolog. Musiken af

P. Leoncavallo.
Personerna

Canio
teatertrupp . . . . S:r Bovero.

Nedda, hans hustru ) (S:ra Sangiorgio
Tonio, >komedipiter<8:r Broggi-Muttini
Beppo J lS:r Baldini.
Silvio, rik bonde S:r Salassi.

Comedie (II akt)
S:ra SangiorgioColumbina

Pajazzo S:r Bovero.
S:r Broggi-MuttiniTadeo.

Arlekin S:r Salassi
Bönder och bondkvinnor.

Händelsen försiggår iCalabrien, invid Montalto
mellan åren 1865-1870

11.

Gavalleria Rusticana
Opera i1 akt. Mvisik af Mascagni.

Personerna
Santuzza
Lola
Turiddo
Alfio .
Lucia .

S:ra Sangiorgio
B:ra Saruggio.
S:r Bovero.
S:r Bonfante.
S:ra Bruno.

Bondfolk

Kapellmästare: E. Cooper Regissör: Micos-Urbano

Börjas kl. 7 7* e. m

n

Auq. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Aloiandersg. 26,

Telefon 169,

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

"^sm

ALEXANDERS TEATERN.
<3tali&nsfia (Bperan.

Lördagen den 25 Februari

Med anledning af böndag

Ingen Föreställning.

-««"*-
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Jacob Reincke
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Herman Lsndell
Specialaffär för *¥& Artist^ och !Ritmaterial^|

&ir£@(Sesiic£ såväl som hvarje sias af cßitmatQrial
börman naturligtvis alltidköpai

m^ä I€
emu^loisainina såsom varande ..SPECIAL-AFFÄR" OTillkorJigen erbindéi

största garanti för bästa vara

Matematiska & Geodetiska instrument
Östra Henriksgatan

Finlands enda specialaffär i förenämnda artiklar

Glödritningrsapparaten.]■ är ovilkorligen
»XJ^/llil den bästa

är ovilkorligen
den bästa

erhålles endast hos Herman. Lindell, Helsingfors

H:fors 1899, Hufvudsta<

Herman Lindell
'Caiteilia ja IPiirustustarfjeita

fJkCJPpin/iQJCi sekä kaikenlaatuisia ctttrUStllsicirpeitG
ostetaan tietysti aina

m& Pilrustustarpddejikaupasta «€««
Siitä syystä etta se ERITYIS-LIIKKEENÄ välttäjnättömästi tarjoaa

suurimmau takauksen tayaran hyvjyrtcstä.

Matemaatillisia & Geodctilligiä tijökaluja
Itä Henrikinkatu.

Suomen ainoa erityisliike edellä mainituissa osissa

Miilipiirustuslaite
on välttämättö- firil-J^tt on välttämättö-

mästi paras 99^?UllVI mästi paras
saadaanainoastaan HermanLindelVillä,Helsinki

dsblade*! lya Tryckeri
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Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Fredagen den 24 Februari 1899

Program.
Ertl.
Strauss.
Thomas.
Schiögel.
Gounod.
Massenet

1. Marietta-Marsch
2. Rosen ans dem Suden, Walzer
3. Ouverture »Raymond". . .
4. G-russ an Salzburg, Mazurka
5. Entract Die Taube"...
6. Manon, Potpourri ....
7. Ouverture Strauss.
8. Dolores, Walzer Waldteufel
9. Largo . . . . " Handel.

10. Wiener Plaudereien, Potpourri . .Richter.
11. Die Miihle im Sohwarzwald, Idylle. Eilenberg.
12. Erzherzog Albrecht, Marsch . . . Schneider.

Jl A

WF

Stickade varor
såsom strumpor, damasker, vantar, barnklädnin
gosskostymer, damkoftor, tuavästar, undertröjor,
derkjolar m. m.

Ullgarn
i flere nyanser och schatt'»ringar från Fmk 5:50
högre priser

sgatan 2Helsingfors, Mikael
Åbo, Slottsgatan 2
Viborg, Alexandersgatan 27,

Th. Neovius.

un-

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.
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