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Generalagentur förFinland, Hagasundsgatan 9.. v'lu' WLalllCli

<£rogram~<sslaået
A. W. EKLUND & C:o

Skilnadsgatan 19. Telefon 3IÖ Teatrar och Konserter.Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billigapriser.
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SVENSKA TEATERN
Lördagenden 5 Februari 1898

Kl. 7,30 e. m.

(é. JO. ffluneßergs födelsedag).
Med benäget biträde af Akademiska

Sångföreningen.

JJbonnement N:o 15.
Björne-Suomis sång.

— Vårt land.
borgames marsch,

För första gången

BENGT SVED.
Dramatisk dikti4 akter af Alex. Slotte,

(2:dra akten afdeladi3 tablåer.)
Eegie: Mauritz Swedberg.

Personerna:
Hr Malmström,
Frk Bock.
Frk Bonnevie.
Hr Lindroth.
Hr Eiégo.
Hr Cästegren.
Frk Backman.

Henrik Hallman.
Laura Hallman .
Stella Hallman .
Bengt Syed. . .
Erik Lidberg .: .
Hjalmar Vessman
Husjungfrun . .
Bonden HJJHHKommersnraddßJFlugfångaren .H
Förevisaren. ;HJFurståsigpåarenHJ
Ministern . .B
Bai'rlet> . .. .1

Platse-n:Svartvik egendom och .omgifningen'
(i:södraFinlana}.. Tiden: 1890 talet.

Emellan de två sisfa akterna endast ett kort uppehåll.
Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10. so e. m

Tidning för Helsingfors

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Fredagen den 4 Februari

SUOM. TEAATTERI.
Lauvantaina Helmikuun 5 p:nä 1898

J. L. Runeberg'jn syntymäpäivänä
näytellään

Salaminin Kuninkaat.
(Kungarne på Salamis)

Murhenäytelmä s:ssä näytöksessä. Kirjoittanut
Joh. Ludv. Runeberg. Suomentanut K. Kiljander.

Henkilöt
Leiokiitos, Salaminiu kuningas. Benjamin Leino,
Leontes, hanen poikansa Axel Ahlberg,
Tekmessa, Aiaan leski Olga Salo,

Eurysakes, Aiaan ja Tekmessau
poika Kaarle Halme

Rhaistes, kuninkaan uskottu . Adolf Lindfors

Medon,
Adamastor, |kuninkaan lähet- jOskari Salo.

[j \ tiläät [Evert Stionio
Emil Falck

Hyllos, lianen poikansa Krnit Weckman
Takmessan saattaja Sirkka Hertzberg,

Kansaa
Tapaus Salaminissa kyuimenentenä vuotena

Troian sodan jälkeen.
Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B

ja loppuu k:lo Vs Ii-

O» V Fotograf SUNDSTKOMS annons.-" WS»» å andra och tredje sidorna.

& Lifförsäkringsaktiebölag:

SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Helmikuun 4 p:nä 1898.

d?aulus.
(Ilmasta temmattu ivailu 1näytöksesssä,

Kirj. Yrjö Weyola).
Henkilöt

Markiisi .....;......Axel Ahlberg.
Hovimestari . . .' , . . . . Taavi Pesonen.Colorabina, hanen tyttarensä . .Kirsti Supnio.
Lakeija .. . ./..'. '. . . . . Aleksis Rautio.
Pater Paulus, narri AdolfLindfors.

Häävieraita.
(Pitkä väli-aika)

stannata.
(2-osainen unelmaruno. Kirj. Gerhart Hauptmaun),

Henkilöt
Hannele ■. . ."■. . . . . . . Olga Leino.Gottwald, opettaja Oskari Salo.
Martha sisar, laupeudensisar . .Olga Salo.
Tulpe, -i /Naemi Kahilainen.
PlSe, ffi»^ 1

Haiike,, J . Uleksis Rautio,
Seidel, työmies . ...... . . Hemmo Kallio.
Rerger, ylitarkastaja . . .-. .Emil Falck.Schmidt,:virastonpalvelija . . .Kaarlo Keihäs.
Tohtori Wachler. \.. . . ... ..; Evert Suonio.

Hannelen kuumeenhoureissa ilmestyy:
Muurari Mattern, hanen isänsä . Otto Närhi.'Naisolentö,hanen äitivainajansa '. Maria Eängman.
Musta enkeli . .Kaarle Halme.
l:nen \ THelmi Talas.
2:nén > valkoinen enkeli. . . .<Lilli Högdahl.
3:mas J (Sirkka Hertsberg.
Sairaaphoitajata-r. . . . . . . Olga Salo.
Wieras ..... . . ,... . OskariSalo.

Surevia naisia, nuorukaisia,; enkeleitä, köyhäinhuo-|
nelaisia ja koululapsia.... (]Sfäytöst©n-yäHllä ihan lyhyt väli-aika).

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:la V2B ja
(".,■■ foppuu k:lo 10.

Hr Tindh.
Hr Öberg.
Hr Franck.
Rr Cästegren
Hr Precht.
Hr Fröberg.
Hr Kahlson.
Frk Bergroth.

SKÅNE", Brand-

Shäddfiri-Etablissement
Östra Henriksg. N:o 1.

Argos hus.— =Håller fin finaste material.=—
Elegant snitt.

Prisen beräknas billiga.

1898.

V©

5
69

&<■

"I
CA

5f
!■*■s
10

13a
S"

9>

oKontor Mikaelsgatan N:o 3.
C. F. CARLANOER.
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„ * V "V V första Atelierji ( tr.upp. (Vanligapriser. Pris- _- „
Äit B~i* o fe # T%n"v^w be]önt' Paris) flndra *teiiern 4 tr- »pp- Lntnfrrnt

V Helsingfors, Alexandersgatan17. UlU^lUli

J.H.Wickels
YIIHÅIBIL.

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

MA.GJLSIN I^U NORD.

Alla dagar
Middagskonsert

från kL 3 e. m.

Albion Lampmagasinet
innehafvare

Viktor Rijdman.
Största specialaffär

*ör Lampor, Glas, Porsliner,Nickel-
varor, Byster, Barnvagnar, Petro-

leum & Benzin.
Billigt iparti & minut.

Hotel Kamp
Wiener DamoräestetnJ. C. Schwarz,

Jacob EjuttöWfcts fotoarafisßa Jltéiier
Jlkxaitdcrsg. 19 (ing. fr. Sagasundsg. 2.)

Utför omsorgsfullt och till billigapriser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom ateiiercn. telefon 245?.

Hilda Lönngrens AXA LINDHOLM
laiiMaiiiii

Kaserngatan N:o 26
förfärdigar af resp.kunders egna tygersåväl enkla Alexandersgatan 7. T. 638som elegantaste— =Damklädningar.=—

Modernt och omsorgsfullt arbete garanteras, OBS.! €nda specialaffär.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Äkta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.N. Esplanadg. 37. Telef. 1727,

Unionsgatan 17,
Välsorteradt lager, billiga priser.

Hufvuddepot af Dr Lahmanns
underkläder.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.Ensamförsäljn. af Jouvins &

C:o's i Grenoble världsberömda
handskar. i

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Största lager af inhemska skodon. Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

AltLon amppumakasiini
Omistaja

Victor Rydman.
Suurin erityis liike

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

stenvaunuja, Petroleumia &
lienziniä.

Halvalla tukuttain ja vähittäin.
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Ci 00T3l TIV^RUWHÅWTi Fotografisk Atelier.'" .Jk » AF JL MMAAMAJJIiAAJU. Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk, pr duss.

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl; 8 e< m-

AXEL PALMROOS
Vinaffär. !

Lager af fina äktaViner, Cognac, L/körer & Rom
Grönqvistska stenh. Tel. 3 20.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrek ip e ringsa f far

Unionsgatan 28,
Filial: H. Esplanadgat. 43

Specialité: ORAVATTER.

N. Esplanadg. 31
(Catanii hus.)



k

■

O

CM
IT3

CO
O

©B
X

O

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

Firma H. Elimin.
9 Alexandersgatan9.

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. Telefon 491.

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

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

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.

o «""8 o.^3-*!

ek f"g

iååklkkååkåitk^'

Följande tre omständigheter ställa Cle-veland-Velocipederna betydligt framfor
alla andra velocipeder, nämligen:

populära konserten
Lördagen den 5 Februari kl. a/a Be.m

Societetshuset

Program
Björneborgarnes marsch
Finska folkvisor . Pablman
Soldatgossen Pacius.

Baethoven-Ouverture till nCoriolan" BADINRÄTTNING, i*.a) Melodie \
,>„, \ för violinb) HabaneraJ

fTschaikowsky,
[Sarasate. Wladimirsgatan 32. Telefon 197

(Hr Willy Neumann), J. W. Engberg
Serenade rococoo Meyer-Helmunu
Loreley-parafras Neswadba,

Paus

Jj'örspel tillop. Der lnstige JKrig" iStrauss
Loin du bal^oi^jtr^<orlJ Gillet,

Chopin,

Obs.! Under solistens föredrag ingen servering.

..^^^Doktor
Éioi^ flå

!^*^^^ ■ILMi-ii-rfgaa
' ' ' till

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN

HA 31MOND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Pinnes på lager hos
Ä
hiu
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Hagelstams konsthandel.
I II Renar hufvijdsvåten.

(Privatbankens hus)
N. Esplanadgatan 19.

Befordrar isårvåxten
Briljant exposition Ingnidea ihårroten 14 2

gånger i veckan f«re
kamningen.

Parisiska Affischer Erhållasida flesta apotek,
drog- ooh parfymaffärer

eamt iparti genom

GUtooHORNBORG.Helsingfors
Telefon tSSI.för rumdekoration

Pria pr flaska 3 mkNytt vackert lager! Ytterst billiga priser

Hagelstams bokhandel
Tidskrifter för 1898.

OPERÅKÄLLAREIM. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & äla carte.
181

BARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, skilnaden 4.
Filharmoniska Sällskapet

Polonäs, A-dur

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland& Skandinavien.

48:de

gifves

Paus

som finnes är

BODEGA ESPANOIA
Helsingfors.

Försäljningipartioch minutafendastäktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Barngarderoben
Högbergsgatan 45. Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

OBSS!Loltaloixitoytot.

CARL BERGROTH
FabiansgatanN:o 29,

Telefon N:o 750

SPIRITUÖSA och VINER
såvälpå flaskor som litervis från fat.

i:sta Klass

# JOJ «S
-A» Ifl ®A

elsingfors
'örääljes

Hornborgs
.rtinktur"

K.A. Dahlins
Drogaffärer

Glogatan.,4 och
Skilnadsg. 15.

Q.Durchmans

SlDrogattärerikaelsgatan1
V. Kajen 20.

ilfiA.Silfverbergsl|J Drogaffar
Tå Mikaelsgatan1

J. Granbergs
Manuf. affär

Hagasundsg. 2

i [fl
IflLMalmströmsiil|| Herrekipenngs-
-11 arår

N. Esplg. 46.

Musikbref från Paris

Paris ijanuari 1898

Den förflutna höstsäsongen karaktä-
riseras af tvänne företeelser,som synas
tydapå, att den demokratiska vind, som
blåser genom vår tid, äfven satt sina
märken på musiklifvets område. Dessa
företeelser äro: de populärakonserterna
på Ambigu-teatern och konservatiorie-
konsertemas förändring af lokal.

Samma sympati för de små i sam-
hället, som lik en mäktig våg ström-
mar genom Zolas senaste roman „Pa-
ris", samma skönhetskraf, för hvilket
Octave Mirbeau i sin senaste dram
rLes mauvais bergers",görsig till tolk
genom de gripande orden, han lägger
i sin hjältes mun: ty hur fattig en
människa än är, så lefver hon dock ej
af bröd allena, hon har samma rätt
som den rike till skönhet", samma tro
på det berättigade i den stora mäng-
den fordran att äfven få något medaf
kulturens frukter är det som framkallat
ett sådant iöretag som (de populärakammarmusikkonserterna) nLes jeudis
populaires de l'Ambigu a och som kom-

mit konservatoriekonserterna att träda
ut ur exclusivitetens förnämhet.

Som ett stort steg iriktning mot
det ideal, vetenskapen redan länge for-
mulerat i sin lösen: rallt ät alla", må-
ste man ju beteckna det af rLa So-
oiété des concerts du Conservatoire"
fattade beslutet att öfvergifva konser-
vatoriets visserligen i akustiskt afse-
ende oöfverträffiiga, men alldeles för
trånga lokal, dit endast några få pri-
viligierade kunde få tillträde. Om svå-
righeten att få biljetter till dessa kon-
serter kan man få en föreställning af
det faktum, att nästan alla platser va-
rit abonnerade och gått iarf från far
till son. Naturligtvis har denna nya,
för vederbörande lika hedrandesom för
publiken glädjande, åtgärd hälsats med
utomordentlig hänförelse. Något lämp-
ligare kan väl ej tänkas än operans
stora, härliga lokal, som nu hvarannan
söndag är fyld från golf till tak af en
entusiastisk publik. En värklig hög-
tidsstämning rådde under den första
konserten den 12 dcc. Också är det
ej ofta man får höra Beethovens ni-
onde symfoni tolkas på ett sådant stor-
slaget och inspireradt sätt som af mr
Taffanels orkester, hvilken på ett ly-
sande sätt häfdade . det rykte, den åt-

njuter ibåde in- och utlandet. Lyck-
ligt valda, med hänsyn till la piéce
de résistänce" voro de öfriga numren
på programmet: Lalos graciösarapsodi,
komponerad på norska tema, Berlioz„Beatrice och Benediet" samt Webers
briljanta ouverture till nEuryanthe",
som afslutade den intressantakonserten.

Äran af initiativet till Ambigukon-
serterna lär tillkomma den franske för-
fattaren Catulle Mendés, hvilkens en-
tusiasm för saken vunnit lifliggenklang
hos en mängd framståendeartister, som
till och med lofvat sitt biträde gratis.
Till följdhäraf kan priset ställas myk-
ket biiligt, från 2 francs till endast
50 cent, förpariserförhållandenoerhördt.
Hvarje torsdag erbjudes sålunda afven
åt dem, som ej ha råd att betala royk-
ket, det bästa, som imusikalisk afse-
ende framkommitunder gamla och nya
tider. Bland de framstående krafter,
som medvärka, intages det förnämsta
rummet af den s. k. Beethovenkvartet-
ten, bildadaf herrar Chevillard,Schneck-
lud, Albert och Cesar Geloso, Tracot
och Monteux, samt den berömda St.
Gervaiskören a Capella, anförd af mr
Charles Bordés.

Musiknumren inledas af en kortare
conference", som i sia mån bidrager

till det instruktiva och förädlande in-
flytande på den stora publikens smak,
hvarför dessa konserter äro afsedda.
De utgöra sålunda en värdig pendant
tillLes samedis populaires de l'Odéon",
hvarest man hyarje lördaghar tillfälle
att åhöra literaturens mastervärk, före-
dragna på ett utmärkt sätt.

Synnerligen intressant var den tredje
konserten sistlidne torsdag dåden nämde
kören utförde julmusik från såvälgamla
som nya tider, såsom tvänne motetter
af Nanini, (1540:— 1607) några gamla
julsånger ytterst fyndigt satta för 4
stämmor af Gevaert, gregorianska me-
lodier, sublima i all sin enkelhet, och
utdrag ur Seb. Bachs „Juloratorium"
och Cesar Francks rß,édemption".

Förmodligenbekant är operans upp-
tagande af nMästersångarne", som blif-
vit en värklig „succés fou", dä där-
emot Valkyrian" (ör några år sedan
endast kunde glädja sig ät en succés
d'estime". Till det charmanta utföran-
det,iallo värdigt Wagoers mastervärk,
samt till Masseneta Sappho" på Opéra-
comique skall jag iett följande bref
återkomma.

Wagner tycks nu ha fått fast fot
härstädes. Mr Lamoreux, hans kanske
varmaste apostel här, kommer snart att
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BurveiMagren, hviika äro gjorda
at det finaste värktygsstål samt svarf-
vade och härdade medden utomordent-
ligaste precision. De äro oslitbara, ab-
solut damtäta och kunna aldrig justeras
för hårdt.

Clevelands Clincher-ringar,
hvilka äro fastade vid kombinerade trä
och alluminium skenor. Hjulen blifva
sålunda utomordentligt starka ock rin-
garna de mest elastiska.
Cleyeland kedSIIär den enda ked,
ihvilken stiftet och blocket äro abso-
lut härdade och den är därför under-
kastad slitning och sträckning ilångt
mindre grad än någon annan ked.

Brandt & Blomberg,
Helsingfors, Mikaelsg. 19

> >

Eric Sundströms Fabiansgatan 27, hörnetafNorra Esplanadgatan,isamma hu« som Nordiska Bosättningsmag»>

tillfälle att i ännu högre grad än hittils tillmötesgå ärade kunder i deras fordringar på ett första klasseijFotografiateller.
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Herrar Akademici
Obs.!

IStudenthusets Restauration äter man
bäst och billigast.

Frukost, Middag och Kvällsvard
för 50 mark per månad.

RESTAURAM'!f%P*Kaserngatan
" M H^fc

Fullständig restauration! w 1
Öl på seidlar arma portionerm m JLÉ BJ

Mvanoff.

J. N GUMA N N.
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

Märkning
och alla sorters tapisseri-
arbeten utföras af

Sally Wredenberg.
Lilla Robertsgatan1, 1tr. upp

rata prise
Specialite;

Guldbroderi

Biamßrini cfäestaurant

Ledig annonsplats.

Järnsängsfabriken,
EndaSpecialfabrik iFinland for

Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG

OBS.! Fullständiggaranti.

ALEXANDERS TEATERN.
<3ffaliensßa (Bporan

Fredagen den 4 Februari kl. lji8 e. m
För sista gången

Pajazz on.
Opera i2 akter; musiken af Leoncavallo

Personer:Canio, direktör för en marknads-
teater .S:r Degrandi.Nedda, hans hustru") S:ra V. ColombatiTonio, narr > komedianter S:r C. Pimazzoni.Beppo, J „ Dovani.Silvio, förmögenbonde . . . . M. Cleco.

i) bönder " Petruoio.z ) „ Bosoieri.
Allmoge.

Handlingen försiggåriCalabriennära Montaldo
Uppträdande personer ikomedien:

Colombinas förräderi."
Degrandi.

MS:ra Y. Colombati
■S:r 6. Pimazzoni.H. Dovani.

Pajazzo . . .
Colombina . .
Taddeo, tjänare
Harlekin. . ,

Cavaleria rustieana.
Melodram i1akt. Musiken af Pietro Mascagni

Personer
S:ra E. D'Onori.

Dovani.
S:r Degrandi.„ M. Cleco.

Santucca
Lola
Turiddu
Alfio .
Lucia . S:ra M. Nicolini

Allmoge

Kostymerna från Fru Bergers etablissemont
Med benäget biträde af Filharmoniska sällskapets or-

kester iHelsingfors,

Börjas kl. 1/2 8 e. m

JULIUS SJÖGREN« Mikaelsgatan 4, Centrals hus. >♥

S Ylle- och trikotvaruaffär.I*
Välsorteradt lager. Billiga priser. *

» ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥«¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥*■*"¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥»

"fjf "fl

apparater, mönster, garn och tillbehör, hvarmed
vackra arbeten kunna åstadkommas såsom mattor,
dynor, slädryor etc. Apparatens handhafvande lä-
res efter dem medföljande beskrifningen på några
minuter och är arbetet intressant och går fort.

TH. NEOVIUS,
Mikaelsgatan N:o 2

Telefon 13 32.

Ständigt lager af färdiga
BAUIVKLÄDEIt.

Beställningar emottages,
Nya Barngarderoben

2 Mikaelsgatan 2.
K. P. Larsson.

C. E. LINDGREN's
Borst- cfc I^enselfjatoi-llx.

Rödbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgatan46.
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta tillvärkningariparti och mi-
nut tillbilligaste priser. Återförsäljare erhållahögrabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

C E. LINDGREN.
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se- sin länge närda önskanom en Wag-
nerteater realiserad. En sådan häller
på att byggas och anses skola bli fär-
dig till expositionen år 1900. Som
Lamoreux, till följd af rustningarne
till den förestående teaterkampanjen,
ej har tid att dirigera de berömdakon-
serterna iCirque d'Eté, hade man fruk-
tat, att dessa skulle upphöra, en fruk-
tan, som dock till alla musikvänners
glädje ej besannades. Mr Chevillard
har fattat taktpinnen, som för tillfället
öfvergifvits af dessa kända konserters
stiftare, och den alltjämtlika stora fre-
kvensen visar att publiken kommer att
förbli concerts Lamoureux" trogen.
Också är denna dess sympati berätti-
gad; mr Chevillard är en musiker af
stort värde och besitter många af de
egenskaper en dirigentbör ha', nycken
precision, schwung och rutin samt en
omsorg om detaljen,som ingalunda vär-
kar störande på ensemblen.

IBÉ!9
N^

På den första konserten, som för
några söndagar sedan inledde säsongen
pä ett synnerligen lyckadt sätt, utför-
des Beethovens nobla uvertyr till Egm-
ont", Schumanns egendomliga ocbi ut-
trycksfulla symfoni id, ett intressant
prélude till för3ta akten af rFervaal"
af D'lndy, en Tableau musical" af
Rimski-Korsakow, som väckte berätti-
gade uppseende genom sin saftigakolo-
rit och luftiga instrumentation, samt

hivilken är tillökadmed nya och eleganta å

arbete. Pris för visitkortsfotografiv,/ Fmk. 6 pr. dussin

Besök.! Besöls.!

MTHERMES' SALUHALLAR
Alexandersgatan 19

—
Hagasundsgatan 2.

Stibbassementvåningen. Hufvudingång från Hagasundsg.

Försäljning af alla slags matvaror, frukter, konserver m. m. till mode-

dagar 10 e. m. Söndagar 7— 9 f. mSaluhallarna öppna: Helgfria
och 6—lo e. m,

till sist Samt Saéns symfoniska potsm
och Wagners Tannhäuser-uvertyr.

Följer M. Chevillard sin företrädare
värdigtispåren genom att vid valet
af program tillgodose de mest skilda
smakriktningar, så sviker ej' häller mr.
Coloune sina traditioner i sagda afse-
ende. Vid sidan af något „standard
work" figurera olta nya namn på hans
program, och isynnerhet kan det unga
Frankrike ej beklaga sig öfver att ej
få sina värk uppförda. En konsert eg-
nades nyligen till och med uteslutande
åt tvänne unga tonsättare, D'lndy ocb
Pierné, hvilka själfva anfördesina kom-
positioner,

Ett annat p& programmet ej sällan
förekommande tonsättarenamn är Du-
bois. Jag har aldrig kunnat begripa
de parisiska orkesterchefernas svaghet
för honom. Kanske ligger förklaringen
däri, att han är konservatoriets direk-
tör. En konsert för violin af honom,
spelad af Henri Marteau, föreföllmig
ytterst korrekt, men skrifven utan vj|
dåre inspiration^^^^^^^^^^^^^H

(Jolonne-konserterna förejul
ha utgjorts af en repris at Berlioz's
Damnation", som aldrig förfelar att
.ocka fulla hus. Under de förflutna
hälgdagarne har Colonne-orkestern bi-
trädt med Mendeläsohns musik tillRa-
oines Athalie", som gifvits på Odéon
teatern

En ytterst värdefull insats har till-
förts det franska musiklifvet genomde
nya torsdags-matinéerna på Nouveau
theåtre, äfven de med Colonne och hans
orkester. De bilda som ett slags för-
längning af eller annex till Colonnes
söndags-konserter,men då dessa senare
företrädesvis odla värk istörre former,
så gynna de iörra en mängdkonstska-
pelser, som till följd af sin mera in-
tima karakter ej passa för Chatelets
stora lokal, såsom vokala och instru-
mentala solos och ensembler med såväl
orkester, som pianoackompagnement,
kammarmusik, körer och mindre orke-
stersaker. All möjlig, såväl gammal
som modern musik utföres,så att man
vid sidan af en motett från sextonde
seklet och en sonat från adertondekan
få höra en kantat afBach eller enLied
af Schubert eller Brahms. Dessa kon-
serter äro ämnade att bli en slags in-
ternationel exposition af allt värdefullt,
som skapats i alla länder och under
alla tider, ett slags motstycke till mu-
seerna, som tillåta oss studera en Ra-
phael eller Michelangelo vid sidan af
en Rubens eller Puis de Chavannes.
Väl det radikalaste sätt att reagera
mot all musikalisk östracism som kan
tänkas. Att dömaefter den tacksamma
publik, som hvarje gång fyller den
prydliga salen vid rue Bianche, synes
företaget svara mot ett värkligt arti-

stiskt behof. De många gamla och
egendomliga instrumenten och komposi-
tionerna på det synnerligen omväxlande
programmethade nog särskildt nyhetens
intresse för de flesta af åhörarne.

G. S.

«"»►

Notiser.
— Rezniceks opera „Donna Di-

ana" slog an på publiken å Stadtthea-
ter iAachen. Samma opera har med
framgång uppförts äfven å Stadttheater
i Zurieh.

— Den italienske dramatikern
Gabriele d'Annunzio har bildat ett
bolag i och för grundläggande af en„romersk teater" hvilken skall uppföra
de antika tragedierna.— *""*-
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Största urval

Glasvaror
Till billiga priser

i

%3ftya glasmagasinet
3. Mikaelsgatan 3.

OBS: vid Sidorowska affären

OSKÅK ALEXBIZ.

7 f. m

nsi

IlTTniomal/ Med ånga ocll massaSe rengöres huden från
flVululllML pormaskar, finnar, frassel etc,hvarigenomhuden stär-"J {j*""-""* kes och uppfriskas. (Amerikansk metod),

AGNES JOHANNSENimg N. Esplanadsg. 27, 1 tr. upp
Telefon 83.

Eric Sundström.lekorationsföremåloch apparater,är därförei

Fabiansgatan 27.

TH. WIJLFF9s
Pappers- & Ritmaterialiehandel

Rikhaltigt lager af Postpapper, Cirkelbestickm. ni

Ly^

Hulda Lindfors

■u V)■i/)

HelsiiigfSrs^er^atan 10

N. Esplanadg. 43

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

N. Esplanadgatan 27,
1trappa upp.

Telefon S3.

(Q*
i
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HOTEL KAMP.
Fredagen den 4 Februari 1898,

"program:
1. Uhlaneri-Märsoh Weinberger.

2."Madrigal a la Marquise G-oublier
Strauss,3'. 'Rosen a. d. Siiden, Walzer
Alberti.4. Englisoher Zapfenstreich
Gounöd.5. Hymne å, St. Oécile

6. Lustiges Marschpotpöurri Komzak.

7. Ouverture zu Das Glöcklein des
Eremiten" . . . ... ■ . Maillardt.

Linoke.8i Venus steig hernieder, Walzer
9. Fragmente avs »Fledermaus' Strauss,

10. Militärisch, Polka Ziehrer

11. Em Tag in Wien. Potpourri Schwarz,

12- Björneborgarnes Marsch.

OBS.! Saison JVovea
G/Horas*, cFafi~, ocR S^iaéasiallampor,

Kupor, Brännare,
jEtllsi slags lamptillloeliör

{JÄIT Störstasortiment, -ffts
Brons och KristallLjuskronor,Kronor förgas & elektriskt
ljus, Lampetter, Väggarmar, Lanipslöjor, Skärmar: siden,
crépe, satin. Extra

Största urval Amplar
e:xtra fina och Toilllsa

(ifrån Fmk 6. 8'" rundbrännare.)

o:|it, « O §

Brefpapper Avg. UiHartwall.
rikhaltigaste lager åf ut- Mineralvattenfabrik

landska och inhemska Helsingfors, Alomdersg. 26.
sorter, linierade och Te|efon |69

olinierade. , . r ,„ ■

Tillverkningen står
finitriet utföres billigt. d kontrgH af fil0

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL gofie doktor
„

Modeen
_

Alexandersgat 15.

M:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

I i
|| Franska Lifförsäkringsbolaget

§ L
'
U R B A IN E,

(^| Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. ||)
|l| Garantifonden: 98 miljoner Frcs. |gg)
(JA Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- 0h

ringar af alla slag. Genom samarbetemed J*'(8^ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
töfö baii.e et la Seine beviljas de försäkradevid |m
3F sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, Jg'
(Ks hvilka fullkomligt säkerställa såväl den for- KjJJ
(^ säkrade och hans familj, som ock de, per- |gv

söner, med hvilka han står iaffärsförbin-
(^ delse för den oundvikliga förlust, som en
(Äfe sjukdom och ännu mer en obotlig s&dan el- gg))

ler enolyckshändelsemedföra. Bolagetefter- Jg'
skänker nämligen, såsom allmänt bekant,

töa premierna för hela sjukdomstiden och utbe- gft
taiar 8A af kapitalet, om sjukdomen är obot-
lig och resten vid dödsfall. _

/ÖS Bolaget L'Urbaines försäkringar aro
därför särskildt att rekommendera för her- ±s

(s§| rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
töfö större affärsföretag genom lifförsåkring, 0b'W emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- JgT

samma störingar svårare sjukdomsfall all- W
(ÄÉ tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- fflft

ges- och förlagsman stora förluster. g^(jjäl För dessaväsentliga fördelarerfordras <^f)
■fljfe icke några extra premier utan endast att gg)|f den försäkradeafstår från den årliga vinst- ]||i}^ andelen.
töS Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1

® öar/t?ow iffinQrrincj. ||

ALEXANDERS TEATERN.

TRUBADUREN.
Q-erfve Luna
Eleonora, hofdam
Inez, hennes förtrogna
Manrico, trubadur
Fernando
Azucena, zigenerska
Euiz, en kurir
En gammal zigenare

Med benäget biträde af Filharmoniska sällskapets or-

© Koiigl. Minsta Institutetsi
Q Baliterioloffiska Laboratorium. QQ

° u - " ■ Q
Q På begäran af Tandläkaren Herr A. Q
2C Lénhardtson har jagundersöktettaf honom JBT

sammansatt munvatten, kalladt . %$
\»% Albin Lenhardfsons
ö 'stomatol: ö
f!% och får häröfver afgifva följandeintyg: fi%

!" Lösningen är npalfärgad och till reak- ,^\
Yr tioven svagt alkalisk. jg

2. Den värkar nedförd i tarmkanalen
Ä icke giftigt. Ä
3E 3. Den förhindrarunder en tid afminst ar

.££ timmar syrebildning i mjölk. Q
4. den värkar upphörandeellerhögst

yf ■"väsentligt hämmande af förruttnelse* 3T
prosesser. ''

5. Den dödar koferabakterierpå 1/j
3C minut samt'tyfoidfeberns, difterins och 3C

rosfeberns bakterie på omkring 1 minut, ©6 Den dödar utspädd med 2 delar Q\£ vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- Jg£
nut, rosfeberns och difterins bakteriepåmin- Q)
dre än 2minuter samt tyfoidfeberns bakterie Ä

3T på 3 minuter. 2T
t? Då det af Tandläkare Lénhardtson angifna medlet WF
f^ sålunda eger förmågaattupphäfva syrebildningoch för-
V#" ruttnelse imunhålan samt ytterst snabt förstörsjuk- %&

domsbildande bakterier,somdärstädes kunna förekomma, <*\
måste jag på det högsta hos allmänheten förorda

f»l dess bruk. J^S,J> Att det samma äfvensom yttremedel imångahän- %£p
f^ seende böräga en vidsträckt användningframgår osökt f^af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande värkan. V^
Q Stockholm, den 6 April 1895. Q
f^ Med.Dr.,Docent ibakteriologivid KarolinskaInstitutet.
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J. C. MiEXMONTAN
Innehafvaro:E. Nyberg.

diner & Spirituösa.

"^sWfsfy

Gffalionsßa (Bperan
Lördagen den 5 Februari kl. 7I[% e. m

Debut af Degrandi o. Dovani,

För sista gången

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

Personerna
S:r Cleko,

S:ra Baocei

Nioolina.
S:r Degrandi.
„ Lamarea.

S:ra Dovani,

S:r Petrucio,

„ Tibeletti.
Soldater, zigenare, zigenerskor och munkar,

Kostymeina från Fru Bergers etablissement.

kester iHelsingfors

Börjas kl. 1/z 8 e. m

M@ M © ILM

för munnens, näsans 0. hudens vård,

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52

Helsingfors

■ ■

ener Damorkestern J. C. Schwarz.

C. 6OHLE.
Lamp-, Galanteri- & Kortvaruaffär

en gposs; en detalj.

Ledig annonsplats.

H.ÖI3LK. A. DAHLIN.
DROGHANDEL, Sadu å 20 p:r

Skilnaden 15— 17. Elvira a 15 p:i.
GIogatan 4.

Reine de Hol-Fönstervadd.
Fönsterkitt. lande a 15 p:i,

hosLohses parfymer.
Heleolin (Råttgift)
Viol tvål m. in. b RemekeJae

■HMÉ

Lördagen den 5 Februari 1898

1. Marcia bersaglieri
2. Lustspiel-Ouverture Keler-Bela,

3. GTschichten a.d.Wienerwald,Walzer Strauss;

Wagner4. Schlachthymne avs Eienzi"
Neswadba.5. Paraphrasa tiber die Loreley"

0. Marsche saoré Meyerbeer.

7.:OuvertureOrpheus inderUnterwelt" Oifenbach
8. Wintergartensterne Walzer Kersten.

9. Pantasie avs ,Carmen' Bizet.
10. Souffle dHvresse, Impromptu-Valse. Farigoul,

Schwarz,11, Nordisches Bouquet

12. Der Kapellmeister in .Ängsten, Mu-
sikaliskt Skämt . ,..,. Ehmki.

program.
Pupilla.

obs.:utes inkomna.
i OBS.i tak, väggPartilampor,

& bords,
lampglas, veke.

S! (Återförsäljare erhålla
borsta möjligarabatt).
■billiga Bordslampor, Wunderlampor, Alaba-. Nytt! Superbalampan" (största ljuskraft),

Lyktor, Lanternor, Prismer, Ljusmanschetter.)
Italienska Terracotta Vaser, Fat & Figurer,Franska

och Böhmiska Bisqvit & Porslins Figurer.

H:fors 1898, HuvudstadsbladetsNya Tryckeri


