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„SKÅNE", Brand- & Lifförsäkrmgsaktiebolag:

Middagskonsert Hdtel Kamp
från ki. 3 e. m. Wiener Damorkestern J. C. Schwarz.

Kp OJ Öl TI FörstaAteliern Itr. upp. (Vanlig-a priser. PrisbelöntiParis.) yn 1 Q. t.Stahlberg "—':z:ziz:2 kr' rotograf.

g g_ o c

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 12 November 1897

kl. 7,_0 e. m.

S(oéfßöpsförQsfällning.
Eör 9:de gången

MARIA STUART.
Tragedi i5 akter (3:dje akten afdelad i 2 tablåer) af

von SchillerHÖfversättning,

Regie: Avg. Arppe,

Personerna

Elisabeth, drottning af England Ijjrl^ock
Maria Stuart, drottning af Skott-M

land, fången iEngland ■
Robert Dudley, grefve af Lei-^^^^B

Frk Holmlund,

Hr Lindrothcester , "

GeorgeTalbot,grefveaf Shrews-
bury Hr Swedberg

Wiljam Cecil, baronafBurleigh,
storskattmästare ...Hr Staveno\v

Grefven af Kent ......Hr Lindh.H
WiljamDavison,statssekreterareHrEiégo-^H
Amyas Paulet, riddare^Maria^^^^|^^^^H

väktare Hr Castegren
Hr Hansson.Mortimer, Paulets brorson . .

Grefve Aubespine, fransk mini-
ster Hr Öberg

Hr Fröberg
Hr Franck.

Grefve Bellievre, fransk ambas-
sadeur extraordinaire. .

Okelly, Mortimers vän....
Drugeon Drury, Marias andre

väktare ........ i li\ ,'iini

__iwu7M_T_uTstorrKTnon__S Malmström
Burgoyn, hennes läkare . . .Hr Franck.
Hanna Kennedy,hennes amma Fru Riégo.

Margareta Kurl. hennes kam-
marfru

Sheriffen i grefskapet
En officer

Frk Gerasimowitsch,
Hr Beckman.
Hr Fröberg.
Frk Bonnevie.
Frk Bergroth.

En page hos Elisabeth.
En kammarfruhos Maria

Officerare af Lifvakten. Franska och Engelskaher-
rar. HofbetjaningiElisabets hof. Tjänare och

tjänarinnorhos drottningen af Skottland.

Börjas kl. 7,3. och slutas omkr. kl. 10,30 e. m

Biljettpriserna äro
åFmk 3- —
. . 2'

—Länstolar
Parterre nrris 33—72

73—154
Parterregalleri . . .
Parterre-avantscon

1:50
1:50

15:~
2:50
2:50

stycketals
Parte .Te-logc|
Förstaradensfor_BJH
Förstaraden . .|
Andra radens avantscen

3:—
2: —
9:~-

stycketals 1:50
1. —
i: —Andra railénslondM

Andra radens sida, framplatä^M„ „ „ öfrigaplatser
Tredje radens avantscen....

stycketals
Tredje radens fond

50
75
50
25

sida
galleri

Obs.'. Teaterns biljettkontor är öppet repre-
sentationsdagarna söcknedagar från kl 9 f. m. — 3
e. m. från kl. 4 e. m., sön- och helgdagar kl
9—lo f. m., I—21 — 2 midd. samt från kl. 4 e. m.äfven-
som de dagar representationer icke gifvas, från kl.
12— 3 e. m. Vid förköpförereprosentationsdagener-
lägges för hvarje biljett 10 procent utöfverpriset.

Obs.! Biljetter kunna rekvireras per telefon
Nro 387 å tider, då biljettkontoret är öppet.

O"» &< f Fotograf SUNDSTKOMS annons
Mm -__!"" å andra och tredje sidorna.

SUOM. TEAATTERi.
Perjantaina Marraskuun 12 p.nä 1897

fJlansannäytäntönä atennetuilla
Rinnoitta

näytellään

______ kesytetään.äkäpussi
(varning of a shrew.J

5-näytöksinen näytelmä (7 kuvaelmaa.) Kirjoittanut
William Shakespeare. Suomentanut K. Kramsu.

Henkilöt
Petruchio, rikas aatelismies Vero-

nasta - . I_in.||'..r-.
Baptista,rikas aatelismiesPaduassa Taavi Pesonen.
Katarina1... , .... .. (Kirsti Sainio.
Bianca } tyttaren.a . |sirkka Heral;erg
Vincentio, aatelismiesPisasta . .Benjamin Leino.Lucentio, hanen poikansa , . . Evert Suonio
Gremio ,-r>. , .... (Emil Falck.
Hortensio Planoan kosiJolta ' {otto Närhi.
Tranio \ Lucention pai- /Pietari Alpo.
Biondello / velijoita (Olga Leino.
Grumio\ x, . , ... (Hemmo Kallio.
Curtis / Petruohin palvelyoita (Qlga ga]o
Leski Mimmy Leino.
Maisteri lisakki Lattu.
Räätäli — — — — — -

Petruchion ja Baptistan palvelijoita.
Tapaus: lmen, 2:nen, 3:mas ja s:des näytösPaduassa

4:jäs näytösPetruchion maatilalla.

Ovet avataan krlo 7. Näytäntö aikaa klo %8 ja
loppuu krlo V_ II

*H;

J.I.Wickek
YIIHÅIBEI..

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

A" LIFFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGISTETTIN. perd »tamer77 Generalagenturför Finland, Hagasundsgatan 2. ""■ v'* v** _■____■-._"v*"

Programbladet
Tidning för Helsingfors

A. W. EKLUND & C:o &eor£ kWtäström
S krädderi-E t ablis sementSkilnadsgatan 19. Telefon 310 Teatrar och Konserter.Välsorteradt lager af Östra Henriksg. N:o 1.

Argos hus.— = Håller fin finaste material. _=j—Viner & Spirituösa
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag,billiga priser. Eleffant snitt.

Prisen beräknas billiga.

N.o 32. Fredagen den 12 November. 1897.

DANIELNYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

.3«&>COc;
5

Albion Lampmagasinet
innehafvare

Viktor Rydman.
Största specialaffär

iörLampor,Glas, Porsliner,Nickel-
varor, Byster, Barnvagnar, Petro-

lenm & Benzin.
Billigt iparti & minut

Jacob Ciungqcists fotografiska Atelier
Jllexaitamg. 19 (ms. fr- ftagasundsg. 2.)

Utför omsorgsfullt och till billiga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. telefon 2453.

AXA LINDHOLMÖls.l G. F. Wikström

Elektrisk affär få^iiiii_a^åi,
Alexandersgatan 7. T. 638Högbgt. 32, Telef. 498

Uppsätter & levererar billiga Elektr,
belysning, Ringledningar & telefoner. OBS.! Enda specialaffär.

äktaG. Tahfs
Ylle & TricotvaruafFär

Viner och spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.fil. Esp'anadg. 37. Telef. 1727.
Unionsgatan 17,

Juho WirtanensVälsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af Dr Lahmanns

underkläder. SMOAFFAR.Ensamförsäljn. af Jouvins &
C:o's i Grenoble världsberömda 0. Henriksgatan N:o 3.

Störstalager af inhemska skodon. Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

handskar

MA.GA.SIN J}U NORD.

pi p TYVR^RTfTIATTL Fotografisk Atelier.
V. A . 1/i___.-_.____l.__-l 4l#

____________
A 4 Porträtter ivisitkortsformat a 6 mk, pr duss.

C. F. CARLÄNDER.

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m

AXEL PALMROOS
Vinaffär.

Lager af fina äkta
Viner, Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenh. Tel. 3 20.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat. 43

Specialité: CRAVATTER.

Albion Lamppumakasimi
Omistaja

Victor Rydman.
Suurin erityis liike

Lamppnja, Lasia, Porsliinia, Nik-
keli-tavaroita <fe Kuvapatsaita, La-

stenvaunuja, Petroleumia &
Benziniä.

Halvalla tukuttain ja vähittåin.

N. Esplanadg. 31
(Catanis hus.)
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Brudslöjor.
kransar, band, spetsar, sidentyger

och plyscher i största urval hos
Firma H. Elimin.

9 Alexandersgatan 9.

FRITZ SCHRÖDEIT** SportaffärßjiCv?J^*__u_

Norra Esplanadgatan 37.
Innehar välsorteradt lager, Hagel & Kul-

gevär, Revolvrar, gevärtillbehör af alla slag
Amberite & Normal patroner,Skidor, Skridskor,
Velocipeder.

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.

"c<_
GÖ -3
c__i _s mF_t? _E_S^__a~ _ « s ___2 3
ö W _5— 5S 2►_* a « -f. -^

L-O "_j :C> rs "_| ĝ— fe—
Ht o fc=-p____________ (=^-<

"gö rV
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iCLEUELAND.f3 Följande tre omständigheter ställa Cle- §»-
-4| veland-Velocipederna betydligt framfoj^M

alla andra velocipeder, näraligen^^^^^^^^B
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Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter förFinland & Skandinavien

BurvelMagren, hvilka äro gjorda
af det finaste värktygsstål samt svarf-
vade och härdade med den utomordent-
ligaste precision. De äro absolutdam-
täta och kunna aldrig justeras förhårdt.
Glevelands Clincher-ringar,
hvilka äro fastade vid kombinerade trä
och alluminium skenor. Hjulen blifva
sålunda utomordentligt starka och. rin-
garna de mest elastiska.

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

Enda kommissionär iFinland för fransk

Specialitet: Medicinsk
Gleveland kedefl är den enda ked,
i hvilken stiftet och blocket äro abso-
lut härdade och den är därför under-
kastad slitning och sträckning ilångt
mindre grad än någon annan ked. Hagelstams konsthandel.

Brandt & Blomberg, (Privatbankens hus, itr. upp.)

Permanent utställningaf taflor och andra konst-Helsingfors, Mikaelsg. 19
4 E Obs.! Ingen entré. Obs.!

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

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, skilnaden 4.
Filharmoniska Sällskapet.

15:de

populära konserten
gifves

Lördagenden 13 November kl. 72 8 e. m

Societetshuset

Program
Ouverture till op. „Indra" Floto.v

Waldteufel„Les Patineurs", vals
Norsk folkvisa för stråkork. arr, Halvorsen
Bacchanale Meyerbeer

Paus

Ouverture till „Wilhelm Tell" Rossini
Solo, lör trumpet Hoch

(Hr A. Grabau)
L'Arlesienne, suite Bizet
Frelude. Menuetto. Adagietto Carillon,

Paus

Fantasi ur op. „Zigenarbaron" Strauss
Intermezzo ur „Naila Delibes
Mazurka ur op. „Halka" Monjuschko,

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
som finnes är

HA M31 O IV _ö,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hos

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningipartioch minut afendast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Barngarderoben
Högbergsgatan 45, Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

O_E_ S! __L_c>___t__.lc>____i'fc>3r-t ©t.

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. Telefon 491.

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

Sallader,Lök,Svamp, Gurka, Äppel.
Kraftkött,Saltade Biskor å 5 och 10 kg. kärl
Uleåborgs ishallarLax å 1/16 kärl.

CARL BERGROTH
Fabiansgatan N:o 29,

Telefon Nro 750

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på flaskor som litervis från fat

i:sta Klass

<*H BADINKÄTTIVir. G ».
Wladimirsgatan 32. Telefon 197

J. W. Engberg
Hilda Lönngrens

Damskrådderi
Kaserngatan N:o 26

förfärdigar af resp. kunders egna tyger såväl
enkla som elegantaste

iÄgr JUamklädninffar. mm\

Modernt och omsorgsfullt arbete garanteras

JOSEF WIBERGS
-+ Åiigraiingsaiistalt ♥-

för fjäder o. dun

Begagnade Fjäder & Dun ångrenas och be-
frias absolut från' all orenlighet. Fjädren kan in-
lämnas till affären Öst. Henriksgt N:o 9., eller
telefon 5 10, då den afhämtas på begäran

Josef Wiberg

Uleåborgska
Charkuterihandeln
Högbergsgatan45. (Andragården frånS.Esplanadg.)

Rikaste urval Charkuterivaror—
Mat- och kaffe- servering ipropra rinn.

—
OBS! Beatällningar å varma och kalla sexor emottagas.

En orgelkonsert iKrönen-
berg

Den iBerlin den 23 juni 1888 af-
lidne musikskriftställaren och komponi-
sten Emil Naumann, Mendelssohns elev
i komposition, skrifverisin bok „Nach-
klänge" följande.

„År 1845 befann jag mig, såsom
lärjunge till den store tonmästaren, i
bergtrakten Taunus vid Frankfurt am
Main. Mendelssohn hade valt sin som-
marbostad vid badorten Soden, somlåg
vid foten af den blåa bergskedjans
sluttningar, hvilka sträcka sig mellan
Rhens och Mains floddalar, — nejder,
som lifligt påminna om Albanerbergen
vid Rom. Jag bodde där isällskap
med den numera (1860) aflidne Frans
Messer, den gedigne dirigenten af Ce-
cilia-föreningeniFrankfurt — iKron-
thal, ensligt belägen kur- och badort.
Vi hade härifrån blott en qvarts tim-
mes väg till den af oss båda lika myk-
ket omtyckte som vördade mästaren.

En morgon — det varijuli — kom
Messer, som tidigt hade varit iSoden,
hem derifrån strålande glad och berät-
tade, att Mendelssohn skulle hemta oss
på eftermiddagen iKronenthal för att

föredraga sin nyligen komponerade or-
gelsonat för oss iden närbelägna lilla
bergstaden Kronenbergs kyrka. Men
han hade dock enträget anhållit,att in-
gen tredje person skulle få veta något
därom. Nu var det dock ej möjligt
för den hänryckte budbäraren att isin
stora glädje bevara sin hemlighet för
det öfriga sällskapetiKronenthal.Ibör-
jan meddelades saken väl under tyst-
hetslöfte blott åt några få musikaliska
personer. Men snart kunde jagmärka
att hela badsällskapet fått veta därom,
ja litet senare förnummo vi till och med,
att tillkännagifvandet som en löpeld
spridt sig från Kronenthal omkring till
alla de närmare belägna badorterna på
sydliga sluttningenaf „Taunus-Gebirge".

Strax efter middagen kom Mendels-
sohn i sällskap med sin fru, sin svå-
ger professor Hensel och sin snillrika
systerFanny Hensel. Under den vackra
blåa sommarhimlenvandrade vibort till
Kronenberg. Vi voro de sista, som
begifvit oss på väg. Det var nu värk-
ligen komiskt att skåda kurgästerna
frän Kronenthal, som följdeoss på akt-
ningsfullt afstånd. Messer vände sig
litet emellan om och kastade hotande
blickar på dem, dels för att antyda att
de icke finge förråda honom, dels för

att de ständigt skulle hålla sig på be-
hörigt afstånd, så att mästaren icke
skulle märka dem och tro, att de ville
följa med honom. Vid en krökning af
vägen, där plötsligtbergetshögsta spet-
sar, Feldberg och Altkönig,blefvo syn-
liga i eftermiddagens varma solbelys-
ning, stannade. Mendelssohn glad och
förtjust, för att uttrycka sin beundran
öfver det stilla, fridfulla och dock så
storartade landskapet. Idettaögonblick
blef vår „eftertraf" ien betänklig för-
virring. Messer blef mer och mer ängs-
lig för att grupperna, som nuisin för-
lägenhet alltmer skockade sig tillsam-
mans, skulle förråda honom och upp-
täckas af mästaren, som åt alla sidor
öfverskådade den vidsträckta bergstrak-
ten. Dock aflopp detta ännu lyckligt.
Vår karavan satte sig åter irörelse,
och öfver ännu en behaglig, med has-
selbuskar och fruktträd öfversålladängd,
stego vi snart upp tilldet gamla klipp-
nästetKrönenberg.som ligger fantastiskt
byggdt på ett brant ursprång af ber-
get._ Men huru häpna blefvo vi icke, då
vi kommit fram till den lilla platsen
utanför kyrkan och fingo se en stor
skara damer och herrar, och därjemte
en hel vagnborg af ekipager,som' hade

dit fortskaffat denna menniskomassa
från Homburg, Bonamees, ja till och
med från Frankfurt, blott i ändamål
att få höra Mendelssohn spela orgel.

Då denna bortskämda och eleganta
publik redan en lång stund förgäfves
väntat framför de stängda kyrkdörrarne,
spridde sig vid vår ankomst plötsligt
en glad rörelse genom mängden, men
icke öfver mästarens ansigte, utan, i
det han skiftade färg, sade han till
Messer

„Hvarföre har ni gjort mig detta?"
Messers ursäkter voro så bevekande

och naiva, och hans lilla förräderi syn-
tes så uppenbart vara en följd af blott
hänryckning, att Mendelssohn,som först
hade helt kort förklarat: „Jag spelar
i dag icke en ton", snart — godsint
som han var — lät försona sig och
gick upp med oss på orgelläktaren,
från hvars höjd vi blickade ned i den
redan ofverfulla kyrkan.

Emellertid hade en ljudlös stillhet
inträdt. Häftet, som innehöll den nya
orgelsonaten, var uppslaget; och efter
ett kort, själfullt improviseradt prelu-
dium lät mästaren strömmar af him-
melskt välljud flöda ut. Orgeln öfver-
raskade oss genom sin rena stämning
och sin fulltonighet, men ännu mera
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Eric Sundströms Fabiansgatan27, hörnetafNorra Esplanadgatan, isamma hu-.som Nordiska BosättningsnutfH
Fotograflatelier. tillfälle att iännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kunder i deras fordringar på ett för



AXEL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iPans 188y.
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Velocipedl-_Dep6t.
Ständigt ett .älsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

Im- Velocipeder. ~m%
„Fennia"-uelocipeder. inländskt fabrikat re-

kommenderas.
Mw//? European Cycle Export Co.

Mikaelsgatan 17

J. i.EU MA NN.
Ång-Korffabrik.

Tölö Tel. 13 34Humleberg 5
Försäljningslokaler

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

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland för

Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG

OBS.! Fullständiggaranti.

I ta* i
|| Franska Lifförsäkringsbolaget

ILUR B AlNE,I<__^Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. W
W Garantifonden: 98 miljoner Frcs.

Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- §§)

t ringar af alla slag. Genom samarbetemed ÄSt\
sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- 28:, baiue et la Seit.e beviljas de försäkrade vid fgj)(fe sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, ÄS)

2X hvilka fullkomligt säkerställa såväldenför- W
säkrade och hans familj, som ock de per- |§P

(fe söner, med hvilka han stär iaffiirsförbin- <§S\
.a delse för den oundvikliga förlust, som en W[S0sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- «§}-
(fe ler enolyckshändelsemedföra. Bolagetefter- gsS\-^ skänker nämligen, såsom allmänt bekant, 28:
.fIS» premierna för hela sjukdomstiden och utbe- fä.(fe tatar 3/4 af kapitalet, om sjukdomenär obot- öS)"S lig och resten vid dödsfall'. 2s\TO.P Bolaget L'_Jrbaines försäkringar äro f^J)
(fe därför särskildt att rekommendera för ber- éS»2g rar affärsmän, då det gäller att säkerställa |g£.Jg! större affärsföretag genom lifförsäkring,
(fe emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- ÄS)£L samma störingar svårare sjukdomsfall all- W
W_| tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- §§.
(J»| ges- och förlagsmanstora förluster. ÄS\
"gf För dessa väsentliga fördelarerfordras ;§;_}gi icke några extra premier utan endast att fgj)
(fe den försäkradeafstår från den årliga vinst- J«Sf);jä? andelen. W*($0 Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. is_r

(§§ @arlvon tZfånorring. %

S JULIUS SJÖGREN
J< Mikaelsgatan 4, Centrals hus. M.

$ Ylle- ocli trikotvaruaffär. »*
Välsorteradt lager. Billiga priser. $

»¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥_-¥¥¥¥_«

Perssons stickmaskiner.
belönade med guldmedalj på utställningeniStoc-
holm, med räkneapparater och mönsterkort äf-
vensom Atlas billiga svenska stickmaskiner säljas
såväl per kontant som på månatliga afbetal=
ningar.

Lager finnes af ullgarn irikt urval äfven-
som stickade arbeten såsom strumpor, lama-
sker, vantar tröjor etc.

Beställningar på all slags maskinstickning
emottagas. Garnförsäljningr Mikaelsgatan N:o 2
Tel. 13 32. Kontor: HögbergsgatanN:o 30 Tel. 1298.

TH. NEOVIUS.

OpocK
är det bästa fläckvatten i världen

FERD. BJÖRKLUND
Glas=, Spegel= Lasi=, Peili=

och

Tafvelram-handel
Alexandersgatan15.

Tauluraami-kauppa
Aleksanterinkatu 15.

Helsingfors Helsingissä,

v/*

<_.

3

B. W.BILÅIBIB
säljer

VINER

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

Willhelmsgatan fifso 4.
Telefon 1803

Ledig annonsplats.

//^/fl/lor Lindfors
._"
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Helsingfors, Berggatan 10
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SamSrini Restaurant
JOSEF WIBERG Största urval

Tapetserare & Dekoratör. Glasvaror
9 Östra Henriksgatan 9 Till billiga priser

Lager af

*3tiya tjlasmagfisinefMöbeltyger, Gardiner, Mattor
Stoppningsmaterialer.

Fjäder, Dun m. m. 3
OBS:

Mikaelsgatan 3.
vid Sidorowska affären

Beställningar i allt hvad till yrket hör emotta
gas och utföras med omsorg samt till billiga priser OLSSOIT & AI_._O.SIZ.

ITelefo--. SlÖ

Vicehäradshöfding Kaarlo Conradis Advokat -Byrå T^m^rs^m 3S

_£_> G. IIN *___ l_lylJ©i*fl S V_lf6 miätemot Studenthuset,Väljusterad biljard

den ovanlige orgelspelaren, som konst-Jfullt behandlade den. Den man, somför oss redan länge haft anseende somden förste isin tid ialla andra lack
af_ musikaliskt vetande, kunskap ochskicklighet, uppenbarade sig den dagen
ook^ såsom den utmärktaste och mest
geniale orgelvirtuosen bland sina sam-
tida. Beundransvärd var isynnerhetden snillrika och oafbrutet omvexlande
användningen af de olika registemasklangfärger, äfvensom deras djupa inre
samband med andan iden föredragna
ko_r.positioner________________________________

Orgeln, vid hvars behandling vi så
mången gång möta antingen en tröt-
tande enformighet af tonintryck eller
tvärtom ett starkt och groft effektsö-keri med växling af skarpa kontraster
1 klangfärgerna, tycktes under Mendels-s°bns händer blifva ett helt och hållet
nytt, hittills obekant instrument. Aldrig
natva vi fått höra sånglika toner pä
ett sä utmärkt sätt föredragas från or-
geln, ej häller någonsin förnummit så
harmoniskt förmedlade och förörat an-
genäma stegringar i användandet af
stämmorna.

förvandlades till en full-
Itonig, rik orkester, öfver hvilken man
[trodde sig höra än en solosångare,
Istämma, än stämmor såsom från en
hel kör

Häftet var nu genomspeladt. Men
ännu lyssnade fängsladt ien ljuf för-
trollning hvarje öra, ännu lyssnade
hvarje hjärta till de toner, som knappt
hade förklingat. Intet ljud hördes i
den stora kyrkan. Blott eftermiddags-
solens förgyllande strålar spelade in
där utifrån, likasom om den skönasom-
marens genier lyssnade vid fönstren
och logo af fröjd. Då begynte mästa-
ren den femstämmiga ciss-moll-fugan i
gamle Sebastian Bachs „Woltemperir-
tes Clavier", hvars allvarligt och ma-
jestätiskt fortskridande stämmor, likt
Kölnerdomens pelare och pelargångar,
tyktes hvälfva sig högt öfver oss ooh
göra oss så oändligt små och obetyd-
liga. Och när nu den storslagna ton-
dikten hunnit fram till treklangenidur,
ihvilken dess molltonartslutligen upp-
löser sig, liksom den mot himmelen
öppnade sköna blomman på gotikens
underbara byggnad, var det som om

iden gamle Sebastian Bachs ande själf
hadekommit öfver denne hans lärjunge.

Mästaren, som hade — hvilket en-
dast vid en så härlig improvisation är
möjligt

—
lyft sig högt öfver sin an-

des vanliga sfer, tystnade nu. Afven
vi voro tysta; hvarje ord skulle hafva
varit ett vanhälgande af den stämning,
som kommit öfver oss; och icke ensamt
iden åldrige kantorns ögon glänste
tacksamhetstårar

Vi gingo ut ur kyrkan. Där låg
den härliga, vidsträkta näjden, förgyld
af den bortgående aftonsolens strålar,
stilla och fridfullt utbredd föross, lika-
som ock de sista tonerna, vi hört från
orgeln, ännu fortforo att klinga öfver
alla höjder och dalar. Ien upphöjd
sinnesstämning och med rörda hjärtan
vände vi tillbaka hem. Men för alla
dem, som den eftermiddagen hade be-
sökt kyrkan i Kronenberg, blef den
dag, som de där upplefvat, ett oför-
gätligt minne."

"— *4>-^

Notiser.
— Leoncavallos „Pajazzo" har

gifvits iRom som skådespel utan mu-
sik — ett försök som belönades med
oväntadt lifligt bifall af publiken.

— Ferdinand Langers romanti-
ska opera „Der PfeifervonHardt"
väckte bifall å Deutsches Theater i
Prag. *

— " Hofburgtheater iWien,hvars
salong undergått en omändriDg, har åter
börjat sina föreställningar.

*
— A Deutsches Volkstheater i

Wien ha två nya stycken af O. E.
Hartleben „Die Lore" och „Die Erzie-
hung zur Ehe" uppförts utan nämn-
värd framgång. Några scener i sist-
nämda väckte misshag.
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ihvilken är tillökadmed nya och eleganta _
6e- Pris för visitkortsfotografier Fmk 6 pr. dussin.

lekorationsföreinäl och apparater, är därförei

Alnv Finnkun »ITÖRI __ BAGERI JSt^t^
I HlVI IHI V HÖBberflsgatan 21 Tel 330. bakade bullar, samt
IA 1111lSill 11 Filialer: Hbgbergsgatan N:o 3. stort urval af skorpor

, UllIJL J-UUIIUIII Saluhallen N:o 112. och olika sorters små-
Hennes Saluhallar N:o 16. bröd.

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27

T. WINTER.
Tapetserareaffär Skilnadsgatan 19.

Telefon 1830.
Rekommenderarsitt välsorterade lager af

Tammerfors
Tapeter «J

-
Bårder.

Ekpanel möbel,Divaner,Rullgardiner, Gardinlister
<j' Rosetter, äfvensom Tagel, fiber, fjäder och Dun.

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

J N. Esplanadgatan 27,
1 trappa upp.

Telefon 63.
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Carl Avg. Seelenbrandt.
(Ombud för C. W. Sehumaeher).

Försäljer Kungl. lloflev. i Stockholm C. W. Scliumacliers väl-
kända Delikatess Spis- och Knäckebrödipartio. minut.

Obs.! Oöfverträiladtivälsmak och näringsvärde.
H. F. Sturms (i S:t Petersburg) delikata Dill saltgurkor ikärl

om 50—100 t. o. m. 1,500 Bt. till firmans egna noteringar.
Rökta varor, all slags Ost, Mejerismör,Delikatesser m. m.
Expedierar till landsorten allaslagsmatvaror såsom färskt kött,

färsk fisk, grönsaker. Försäljningslokaler: SaluhallarneN:o 18— 20
& 109—111. Telefon 1287—2114.

Telegrafadress:Seelenbrandt

SKYLTAR,
VAPEN,

Dekorerade Glastak,

GL A8B'O X 8TJL ?V X B,

JOSEF JONSSON's Skyltfabrik,
13. Unionsgatan 13.

Bäst. Billigast.

I
3000000000000000
Kongl. Karolinska Institutetsi

Bakteriologiska^ Laboratorium. Q
På begäran af Tandläkaren Herr A. f\Lenhardtson har jagundersöktettafhonom Vf

sammansatt munvatten, kalladt
Albin Lenhardtsons Q

STOMATOL 5
ooh får häröfver afgifva följandeintyg. Q. 1. Lösningen äropalfärgad och till reak- fStionen svagt alkalisk. \r

2. Den värkar nedförd i tarmkanalen Qicke giftigt.
S. Den förhindrarunder en tidafminst Vf

24, timmar syrebildning imjölk.
4. den värkar upphörande eller högst

väsentligt hämmande af förruttnelse- Vf
prosesser.

5. Den dödar kolerabakterierpå Viminut samt tyfoidfeberns,difterins och Vf
rosfeberns bakterie på omkring 1 minut,

6 Den dödar utspädd med 2 delar /S
vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- Yr
nut, rosfeberns ochdifterins bakteriepå min- \p
dre än2 minuter samt tyfoidfeberns bakterie f\på 3 minuter. JKDå det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet %£sålunda eger förmågaatt upphäfvasyrebildning ocli för-
ruttnelse i munhålan samt ytterst snabt förstörsjuk-

8 domsbildande bakterier,som därstädes kunna förekomma, A^.måste jag på det högsta hos allmänheten förorda \Jdess bruk.
Att det samma äfvensom yttre medel imångahän- %^O seende börägaen vidsträcktanvändning framgårosökt A\af dess ofvan anförda starkt bakteriedödandevärkan. fta_.

Q Stockholm, den 6 April 1895. Qo ii^_ iiiaiiii o8 Med. Dr.,Docent ibakteriologi vidKarolinska Institutet. fj\

0000000000000000

Herrar Akademici
Obs.!

IStudenthusets Restauration
bäst och billigast.

Frukost, Middag och Kvällsvard
för 50 mark per månad.

Ständigt lager af färdiga
BARNKLÄDER.

Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2,

K. F. Larsson,

RESTA_IRA\T!|>f
Kaserngatan

" JM måMk

Fullständig restauration! w m1
Öl på seidlar. Varmaportionerm. m. ■ 11

E. Ivanoff.
C. E. LINDGREINTs

Borst- c*? __P©ia.s©lf_aLfc>x*i_t3t.
Rödbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgatan46.

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelönta tillvärkningar iparti och mi-

nut till billigaste priser. Återförsäljare erhållahög rabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

C. E. LINOGREN.

äter man

W_m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
TJtt. WULFFS

Pappers-ERitmaterialiehandel.Esplanadg. 43
not Nya Teatern.)

Fotografi Album, eleganta och starka.
Fotografi Ramar.

Papeterier,störstaurval.
Cirkelbestick, ryndsystem

prisbelönt fabrikat m. m. m. m.

J. C. M^XMONTAN
Innehafvaro:E.Nyberg,

Giner & Spirituösa. no m © jl66

för munnens, näsans 0. hudens vård

Oskar Erikson & C:o
Optisk & Kirurgisk affär

Södra Esplanadgatan 14

5:

21

1

Brefpapper Ang. Ludv. Hartwall. K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Mineralvattenfabrik

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori. Skilnaden 15—17.

rikhaltigaste lager af ut-
ländska och inhemska
sorter, linierade och Helsingfors, Aloiandorsg. 26, Glogatan 4.

Telefon 169,

Sadu å 20 p:i.

Elvira a 15p:i.

Reine de Häl-
lande å 15p:i.

Jacob Relneke.

olinierade. Fönstervadd.
Fönsterkitt,

Z _J«
D_ B °S
.s _ "

S g
fr, « O o

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

52 Alexandersgatan 52Firnutrvfik utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat15.

Lohses parfymer.
Heleolhi (Råtlgift)

Viol tvål in. in.Helsingfors
"-!£____;

s. « __ ■

w a " SP~ o_ HOTEL KAMP._. t. a

Fredagen den 12 November 1897 Lördagen den 13 November 1897
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"program:
Volontär-Marsch Metra, M *"£?k.

Puppenhochzeit, Tonstuck Lecoque,
Ouverture zu „Die Madonna" Delin,

Myrtenbluthen, Walzer Strauss,

Menuett Mozart
Fantasie avs „__ugenotten u Meyerbeer

Traumbilder, fantasie Lumbye.
Grubenlichter, Walzer Zeller

9. Wiener Spaziergänge,Potpourri . .Komzak
10. Alpenzauber,Mazurka Schamann
11. Die kleine Frän, Chanson, Aletter
12. Honeymonn. Marsch Rosey

rz.

en gposs; en detalj.
OBS.! Saison Noveauté^nkomtm.

Kupor^BréUinläTej

f«l

allaslags la____ii_>i;ilXT_>©_t__.cf»x*

%mV Största,sortiment. "HiSS
Brons och Kristall Ljuskronor,Kronor för gas & elektriskt
ljus, Lampetter, Väggarmar, Lampslöjor, Skärmar: siden,
crépe, satin.

Största urval Amplar
©__c_t_ca fina ochToillisa,

(ifrån Fmk 6. 8'" rundbrännare.)

program:
________ Weana Schnapper, Marsch

Englicher Zapfenstreich
Ouverture zu „Diebische Elster
Les Patineurs, Walzer

■
'x-- ■:; As-'"'

Erinnerung zu „Tannhäuser"
6. Fantasie avs -Mignon"

7. Fragmenteavs „Boccaccio"
8. Puppenfee, Walzer
9. Gute Bekannte, Potpourri

10. Goldels. Mazur
11. s'Drah'n, Wienerlied
12. A hoy, Marschener Damorkestern J. C. Schwa:

C. GOMLK.
~~wc*> Lamp-, Galanteri- & Kortvaruaffär

OBS.!
OBS.! Partilampor,

& bords,

Sochor
Alberti
Rossini
Waldteufel,

Hamm,

Thomas,

Suppé,
Bayer

Schwarz,

Richter
Kmoch
Nowacek

yr. tak, vagg

lampglas, veke.
QBS.! (Återförsäljare erhålla

mniliArg rabatt).
ExtraM^^M'"lli",i """Islampor, Wunderlampor, Alaba-sterlampor. Nytt! „Superbalampan« (största ljuskraft),Lyktor, Lanternor, Prismer, Ljusmanschetter.)
Italienska Terracotta Taser, Fat & Figurer,Franskaoch Bohmiska Bisqvit & Porslins Figurer.

Kriors 1897, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri

c.


