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Albion Lampmagasinet G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Äkta
Viner och spirituösa

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

Största specialaffär Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af Dr Lahmanns

underkläder.
Juho Wirtanensför Lampor,Glas, Porsliner,Nicfcel-

varor, Byster, Barnvagnar, Petro- SKOAFFÄR.
leum & Beiizin. Ensamförsäljn. af Jouvins &

C:o's i Grenoble världsberömda
handskar.

Ö. Hecriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon. Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.Billigt iparti & minut,

Foto N. Esplanadg. 31C. P. »f El BAHL grafisk Atelier.
isitkortsformat å 6 mk,pr duss.°orträtter iVi

el " *
H il t-i03 g CD

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 25 Februari kl. 7 e. m.

Med benäget biträde afFilharmoniska Sällskapets orkester,
För 2:dra gången:

KungChristian 11.
Historiskt skådespel i5 akter, indelade i 9 tablåer ai

Adolf Paul. Musiken komponerad af Jean SibeliusJ
Personerna:

Christian IIaf Oldenburg, Dan-
marks, Sveriges och Norges
konung Hr Lindroth.

Marsk Mogens Gjö .. .\ fHr Malmström^BEiddar Henrik Gjö . . . g. Hr Fröberg.^^^M
Torben Oxe,slottshöfdingå { % § \

Köpenhamns slott . . f 3.gL jHr Hansson^^^BJens Andersson Beldenak, S'° [
biskop iOdense .. .J (HrOberg^^^^^H

Dr Ilidrik Slaghök,konungens fTir-^^^^^^^H
trogne, sedermera erkebiskopß
iLund H

Konungens hofnarr H
Hans Faaborg^Torber^Oxe^skrii^^^^^^^^^^^^^^H

Hr Castegren
Hr Riégo.

Hr Precht.
Hr Öberg.
Hr Lindh.
Hr Svensson,
Hr Kahlson.
Hr Precht.
Hr Fränek.
Hr Lindh.
Frk. Book.

Fru Bränder

Konungens sknTvanM
En gråbrödramunkH
Ea officer . . ■ -H
Förstabonden. . .1
Andra bonden. . .1
Tredje bonden. . U
Fjärde bonden. . .1
Drottning Elisabeth
Siegbrit Willums, holländsk boTH

gaifru B
Tyveke,hennes dotter,konungen,^^^^^^H^|HH

älskarinna .Frk. HolmlundMM
Drude, trotjänarinna lios Siegbrit Frk. Tschernichin|
Två riksråd, hofmän, hofdamer, officerare, pager., en
härold, en fångknekt, två spelmän,soldater ochbönder.
Första tablån:åslottetiKöpenhamn;andra och tredje
tablåerna:iSiegbrits hus; tredje, fjärde, femte,sjette
och sjunde tablåerna: å slottet iKöpenhamn; slut-
tablån: fängelset iSönderborg slott. Tidpunkt: bör-
ian af 1500-talet. Emellan åttonde och nionde tablån

ha 26 år förflutit.
Längre mellanakter ega rum efter första,andra,femte

och åttonde tablåerna.
Börjas kl. 7 och slutas omkr. kl. II e. m.

S_4 H^si '-'""iWßiittiiL.

&

W

Signor Signoretti
Af orsak som ej berott på redaktionen äro vi

förstidag i tillfälle att meddela porträttet af s:r Sig-
noretti. hvars vackrasångkonst ochdramatiskatalang
förskaffat den högt uppburne sångaren så många vän-
ner härstädes.

O~R ¥ Fotograf SUNDSTRÖMS annons
■"W«» å andra och tredje sidorna.

SUOM. TEAATTERI.

Perjantaina Helmikuun 25 p:nä 1898

BARTEL TURASER
3-näytöksinen draama. Kirj. Philipp Langman.

Bartholomseus Turaser

Kleppl, värjärimestari

iilbine, Turaserin vaimo
Bartholoinseus, Turaserin poika
Adolfska, Adolfin vaimo
Anna Selber, Marien sisar
Tohtori Schwazweiss, asianajaja

Työväkeä: miehiä ja naisia,

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntöalkaa k:lo V2B
ja loppuu k.io Vs II-

nävtéllään

Henki1öt

ge:'

» C !>iå.l

a "i p
£0:
'

samassa

tehtaassa

lisakki Lattu.
Emil Falck
Knut Veckman
Taavi Pesonen
Eino Salmela,

Kirsti Suonio,
Otto Närhi
Evert Suonio,

Olga Salo.
Olga Leino
MimmiLähteenoja,
Sirkka Herzberg,
Oskari Salo.

«EBIAII A" lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer."" Generalagentur förFinland, Hagasandsgatan 9.. ".*****■w*.

c?rogi*am~G/slaået
Tidning för Helsingfors

A. W. EKLUND & C:o
Skilnadsgatan 19. Telefon 310. Teatrar och Konserter.Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Fredagen den 25 Februari

DANIELNYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansgr. 31.
N:o 76.

billigapriser.

;'3
B

Adolf
Meixner
Nasswetter
Zacharias
Schimmel
Marie Selber

Kirjanpitäjä

Skrädderi-Etablissement
Östra Henriksg. N:o 1.

Argos hus.—= Håller fin finaste material.=—
HJleg-ant snitt.

Prisen beräknas billiga.
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Hemmo Kallio.

SKANE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:
Alla dagar UA# «a I IC €11 H^« B^ Äila aftnar

Middagskonsert nöiei i%Sii¥ip Aftonkonsert
från kl. 3 e. m. Wiener Damorkestern J. C. Schwarz, från \\. 8 e. m.

J^^^_ r ,^___ a V V*■ första Ateliern Itr.upp. (Vanligapriser. Pris- j-| > p
Gr Ef* äSt"»-** J-Ä IMAVIM1 belöntiParis.) Andra Ateliern 4 tr. upp. J01110^01JOL® JuLr© jOTjSLILÅ. KPCJTfj im^ »-- r- 6mk pr duss- P n"^ Helsingfors, Alexandersgatan17. IUlU^lUli

J.H.Wiekfel»
YmAntflL.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelöntmed guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris d'honneur) vid ut-
ställningeniBordeaux 1895.

Hilda Lönngrens LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

AXA LINDHOLM

Alexandersgatan 7. T. 638
Kaserngatan ET:o 26

förfärdigaraf resp. kunders egna tygersåväl enkla
som elegantaste—=Damklädning-ar.=—

Modernt och omsorgsfullt arbete garanteras.

Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat. 43

Specialité: ORAVATTER.OBS.! Enda specialaffär.

MA.GJLSIN JDU NORD.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3.
C. F. CARLANOER.

AXEL PALMROOS
Vinaffär.3acob Ejungwists ?otoarafisßa Jftelier

Jilexanaersg. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.)
Utför omsorgsfullt och till Dillida priser allt fotografiskt arbete såväl

inom som utom atelieren. Celefon 2453.

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

Grönqvistska stenh Tel. 3 20.

innehafvare

Unionsgatan 17

1898.

Alkon Lampnumakasiini
Omistaja

Victor Rijdman.
Suurin erityis liike

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

stenYauniija, Petroleumia &
Benziniä.

Halvalla tukuttain ja vähittäin,

Catanfc hus.)
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Brudslöjor.
kransar, band, spetsar, sidentyger
och plyscher istörsta urval hos

Firma H. Ellmin.
9 Alexandersgatan 9.

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan a. Telefon 491.

Rekommenderar färska varor alla da=
gar. Billigaste smörgås & portions ser=
vering. Äfven för afhämtning.

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt

cs3 T3

&o ■ ■ :o as i

ca
"

tis
O^

Icleuelandl
■^jj Följande tre omständigheter ställa Cle- »
.4g veland-Velocipederna betydligt framfor k-
-3 alla andra velocipeder, nämligen:
l- BurWßll-lagren, hvilka äro gjorda W

at det finaste värkrygsstål samt avart'-
vade och härdademed den utomordent-p
ligaste precision. De äro oslitbara, ab- fe
solut damtäta och kunna aldrig justeras fp1

för hårdt. mr

Ji 2. Olevelaßniis Clincher-ringar, &
■3 hvilka äro fastade vid kombinerade trä gé,

alluaainium skenor, jjjulen blifva K-
Hsålunda utomordentligt starka och rm- E
Bgarna de mest elastiska. B
ICSeffelailSd keden fir den enda ked, W
Iihvilken stiftet och blocket äro abso- C
llut härdade och den är därför under- E
Hkastad slitning och sträckning ilångt fr
Hmindro grad än någon annan ked. K»

3

Brandt & Blomberg,
-Jj Helsingfors, Mikaelsg. 19. jp

0)
(6
8)
(B

(6

s.e
■■

Generalagenter för Finland & Skandinavien

Hagelstams konsthandel.
(Privatbankens hus)

N. Esplanadgatan 19,

■%|m«p

Renar hufvudsvålen.
Befordrar hårväxten.
Ingnides ihåxroten1A 2gånger i veckan ftlre

kaänningen.
Erhålleaid© flesta apotek
drog- och parfym&ffärer

earot iparti genom

UIDOHORNBORG.Helsingfo
■ Telefon 1531.

Fria pr flaska 3 mk

Briljant exposition

Parisiska Affischer
för rumdekoration

Nytt vackert lager! Ytterst billiga priser

v--..Hagelstams bokhandel &;£
Tidskrifter för 1898.

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & åla carte.

BARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, skilnaden 4.

Filharmoniska Sällskapet.

populära konserten
Lördagen den 26 Februari kl. 3/a Be.m.

Societetshuset

Program
Ouverture till op. nHvita Trun". Boieldieu

Entr'act ur Rosamunde
Suomalaisia kansanlauluja

Ouverture till Hebriderna
Polonäs (A-dur) för violin

(Hr Willy Neumann.)

Scener ur op. Die Meistersinger

Drömbilder-fantasi
Songe d'amour apres le bal . . Czibulka,

Obs.! Af förekommen anledning börjar
konserten kl. 8 e. m

Den enda värkligt praktiska SKRIEMASKIN

HA M31O ND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Dolores-vals

Reville du lion

57:de

gifves

Paus

Waldteufel.
Schubert
Pahlman

Mendelssohn
Wieniawski

Wagaer,

Lumbye,

Kontsky,

BODEGA ESPANOLA,
Helsingfors.

Försäljningipartioch minut afendast äktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

Barnga^der^ben
Högbergsgatan 45. Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

C>IBS! Xiolialocatoytot.

CARL BERGROTH
FabiansgatanN:o 29,

Telefon N:o 750.

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på flaskor som litervis från fat.

i.sta Klass

BADINRÄTTNING *^
Wladimirsgatan 32. Telefon 197

J. W. Engberg

I Helsingfors
försäljes

w Doktor Hornborgs
JårtiÉtiir"

tillsvidare i

K. A.Dahlins
Drogaffärer

JJ/F^Tv
G-logatan.4 och
Skilnadsg. 15.

Q.Durcnmans

vor Nürnberg"

Paus

som finnes är

Konstnärer och äktenskap
„Teatern borde, liksom den katolska

kyrkan, förbjuda sina präster att. ingå
äktenskap".

Dessa ord, hämtade ur enaf Dingel-
steds noveller, Amazonen", ansågs
länge som en allmängiltiggrundsats för
hela konstnärsvärlden. Det var i ro-
mantikens tidehvarf, då skaldeynglin-
garne gingo med långt ned på axlarne
fallande hår och ifantasikostymer,som
angåfvo tonen, och då geniet var en
vara, hvilken hvarje stympare låtsade
sig äga. Man trodde, att tygellösheten
var nödvändig för en skald ellerkonst-
när, han skulle lefva bohémelif, knyta
lätta förbindelser och — göraskulder;
med medlidsamt förakt såg man ned
på de andra klassernas bourgeoislif,man
gladde sig åt att kunna sätta skräck i
braekorna" och räcka lång näsa åt la-
gens och ordningens väktare.

Lyckligtvis ligger denna slyngelpe-
riod nu i det förflutna. Poeter och
konstnärer ha nedstigit till det borger-
liga lifvets nivå. De skämmas hvarken
för att taga sig hustrur i all ärbarhet
eller att, som praktiskt och förnuftigt
folk, lägga af en sparad styfver för
ålderdomen.

Emellertid har likväl ett visst något
stannat inom konstvärlden, som särskil-
jer denna ifrån andra sfärer. Genom-
snittsmänniskorna ha svårt att ien per-
son, som genom framstående intellek-
tuella företräden förvärfvatsig berömd-
het, se en like;de omspinnahonom med
ett gyllene nät af mer och mindre fan-
tastiska möjligheter och förutsättningar
och äro öfverlyckliga, om det förunnas
dem att kasta en blick in i en sådan
persons privatlif. Liksomman kan säga,
att äktenskapet i allmänhet är pröfvo-
stenen för individen, så återspeglarsig
också i konstnäräkteDskapen den olik-
het isociala förhållanden, som förefin-
nes mellan konstnärsvärlden och värl-
den i allmänhet.

Betrakta vi representanternaför olika
konstgrenar, särskildt skriftställaren,
målaren och skådespelaren, så synes
den sist nämnde, d. v. s. teaterfolketi
allmänhet äga ett afgjordt företräde
framför de öfriga. Skådespelerskan har
i alla tider varit den siren, som för-
trollat männens hjärtan;men slutligen
nöjde hon sig ej mer med offentliga
hyllningar och framhviskade karleksbe-
kännelser

—
följande tidens praktiska

riktning sträkte hon ut sin hand elter
furste- och grefvekronor, hvilkas bä-

rare omsvärmadehenne. Af teaterprin-
sessan blefen värklig prinsessa, — skå-
despelerskan, som på skådebanan spe-
lade förnäm salongsdam, fann tillfälle
att fortsätta denna roll iprivatlifvet
och med sin grazie och älskvärdhet slå
en brygga öfver denklyfta, som skiljer
bördsadeln och skenadeln. Till och med
regerande furstar och prinsar af blodet
ha ej försmått att höja upp tillsig skå-
despelerskor eller dansöser. Så t. fx.
giite sig konung LeopoldIaf Belgien
med Karoline Bauer> prins Leopold af
Koburg äktade Constance Geiger, seder-
mera friherrinna af Ruthenstein, prins
Adalbert af Preussen Therese Elasler,
titulärkonungen Ferdinand af Portugal
(nuvarande kung Carlos' farfar) dansö-
sen Fanny Elssler o. s. v. Furst Ale-
xander af Bulgarien gifte sig efter sin
tro&afsägelse med en skådespelerska;
ärkehärug Johann af Österrike, hvilkeu
såsom Johann Orth spårlöst försvann
med sitt fartyg, gifte sig äfvenledes
med en aktris. Antalet grefliga „mes-
allianser" är enormt; följandemå blott
nämnas: Charlotte Wolter och grefve
O. Sullivan,LouiseEhrhardt och grefve
von" der Golz, Henriette Sontag och
grefve Rossi,Antonie Janisch och grefve
Arco, Marie Taglioni och furst Win-

di-chgrätz, Adelina Patti och markis de
Caux, Adelaide Ristori och markis del
Grillo m. fl.

Sträfvandet efter en mera framskju-
ten position, hvilken tydligen oftast är
bevekelsegrunden till dessa „mesallian-
ser", spelar också ej sällan en stor roll
vid äktenskaps ingående skådespelare
och skådespelerskor emellan. Medel-
måttan eller den rena obetydligheten
hänger sig gärna fast vid det redan
berömda och afgudade geniet. Dock
äro måhända dessa äktenskap jämförel-
sevis lyckliga, enär bägge parterna på
förhand veta, hvilka fordringar teater-
lifvet ställer på dem.
Ivissa hänseenden ha konstberider-

skan och lindanserskan samma kort på
hand som skådespelerskan, sångerskan
och dansösen, d. v. s. de göra en och
annan gång briljanta partier. Men frå-
gan är, om de rättvisligen kunna in-
rarigeras ikonstnärsvärlden. Däremot
är författarinnan i allmänhet mindre
lycklig isådant afseende. Blåstrump-
an" tillhör ofta de gamla jungfrurnaskategori, eller också lyckliggör hon en
vanlig prosaiskmänniska, en grosshand-
lare eller ämbetsman, med sin hand,
som visserligen kan skrifva romaner,

Drogaffärer
Mikaelsgatan1
o. V. Kajen 20.

A.Silfverbergs
Drogaffär

Mikaelsgatan1

J. Granbergs
Manuf. affär

Hagasundsg

L.Malmströms
Herrekiperings-

affär

N. Esplg. 15,

Eric Sun ströms Fabiansgatan 27, hörnetaf Norra Es ilanadgatan, isamma hu« som Nordiska Bosäi
Fotografiatelier. tillfälle att i ännu högre ,rad än hittils tillmöte**ärade kunder i deras fordringar pa2ett fl
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ÅXEI PIHLGREN Torr foimine Arraks Punsch. Guldmedalj iFans löby,
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Herrar Akademi©!
Obs.!

IStudenthusets Restauration äter man
bäst och billigast.

Frukost, Middag och Kvällsvard
för 50 mark per månad.

RESTAURANTsftP*Kaserngatan
* M 1&&

Fullständig restauration! aIÖl på seidlar Varma portionerm. m m^M ||*Jt
E. Ivanoff'.

J. NEC .11 A %
Ang-Korffahrik.

Humleherg 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.

*3faliensfia (Bperan
Fredagen den 25 Februari kl. 7a 8 e

-
m

Recett för S:r DEGRANDI

Fra Diauolo.
Opera i 3 akter. Musiken af Aubert,

Järnsängsfabriken,
Enda Specialfabrik iFinland for

Järnsängar o. Madrasser.
Betydligtbilligareän de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan50.
EMIL REHNBERG

OBS.! Fullständig garanti.

S:r Degrandi
„ Cleco.

S:raDovani.
S:r Petruccio.„ ■ Tibiletti.
S:ra Colombati,

/8:r Beltraino
( „ Coletti.

„ Boskieri
Bondfolk, karabinierer m. m,

Handlingen försiggåribyn Terraccina,

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

kesteriHelsingfors,

Börjas kl. 1/2 8 e. m

I JULIUS SJÖGREN« Mikaelsgatan 4, Centrals hus. >»

« Ylle- och trikotvaruaffär, »
5< Välsorteradt lager. Billiga priser. $
«****¥¥¥¥*»■**'**"* -" ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥«

FloB&a-
apparater, mönster, garn och tillbehör, hvarmed
vackra arbeten kunna åstadkommas såsom mattor,
dynor, slädryor etc. Apparatens handhafvande ä-
ies 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
BAII^KLADEK.

Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2

K. F. Larsson,

C. E. LINDGREN's
Borst- cfc 3P©xxs©lf«Ei,J3:E"±l3L

Rödbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgatan46.
Centrals hus.

lönta tillvärkningariparti och mi-
irsäljare erhålla högrabatt. Order

Rekommenderar sina prisbe]
nut till billigaste priser. Återfc
från landsorten expedieras pron

G E. L MOSKÉN.

Sss

ga.

B

Personerna

Fra Diavolo, under namn af Malkio
San Marco .

Lord Pockburg, en resenär . . .
Lady Pamela, hans hustru .
Lorenzo, kapten vidkarabiniererna
Matheo, värdshusvärd
Zerlina, hans hustru .....
Giacomo ) Fra Diavolos vänner
Peppo iH
Francesco, Zerlma^TästmMi
En bonde...

s§

u

Q Till

M!

SN
men ofta inte ordentligt stoppa ett häl genta, obildade kvinnor. Den stora ho-
i en strumpa pen har emellertid alltid fallit idjup

förvåning, när dess afgud, poeten eller
målaren Den och Den, gitt sig med sin
hushållerska eller en annan person af
lägre stånd och villkor. Men man torde
kommasanningenganska näraidenfina
analys Edmond och Jules de Goncourt
uti sin romanManette Salomon" gifva
af detta förhållande, en analys, som ut-
mynnar i följande tvifvelsutan allmän-
giltiga påstående: nIett äktenskap
med en underlägsen kvinna har man-
nens kärlek en bismak af härsklysmad
och kvinnans en sådan af underdånig-
het, och ett dylikt förhållande tilltalar
alltid mannens fåfänga. Rättigheten att
komma och gå efter behag, att fästa
det afseende han finner lämpligt vid
gemålens önskningarsamt slutligen från-
varon af alla tryckande sällskapliga för-
pliktelser, alt detta utöfvarpå konstnä-
ren stor dragningskraft och förklarar
det betydliga antalet af de skildrade
äktenskapsförbindelserna".

Skådespelarens förmåga att hålla sig
framme, hans alltid till beskådande ut-
ställda person samt den skenfagra om-
gifning, i hvilken han rörsig, alt detta
har skjutit honom fram iförgrunden;
skriftställaren, målaren, bildhuggaren
och musikern kunna ej upptaga kon-
kurrensen med

' honom, ehuru de äro
värkliga skapande konstnärer. Ideras
kretsar är bourgeois-toneu redan sedan
länge gällande. Ha deiungdomen nå-
gon gäng skenat öfver skaklame, godt-
göra de ofta detta med att sedermera
bli stillsamma och hyggliga medborgare
eller hvad nan förr i vä?Iden menade
med uttrycket „bräcka''. Nu för tiden
sträfvar både den stora och den lilla
talangen efter en säker, behaglig exi-
stens, efts.r ett rikt gifte. Målaren gif-
ter sig ej numera med sin modell; mörk-
hyade, guldbeslagna bankirs- och gross-
handlardöttrarsynas fresta honom mera
uv för tiden. Hvad han och minnen
af pennan begära af en hustru är min-
dre intellektuel jämnbördighet, äa säll-
skapstalanger och herravälde öfverum-
gängesformerna, hvilka möjliggöra ett
sällskapligt lif ihemmet.
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Humoristen och trollkarlen
För några år sedan sammanträffade

den bekante amerikanske humoristen
Mark Twain och trollkarlen Herrmann,
afliden för ett par år sedan, i en liten
stad i Ohio. De togo in på samma

Detta sträivande efter stilla huslighet
och kroppsligt välbefinnande uttalar sig
tydligastide tämligentalrikaäktenskap,
som konstnärer ingått med fögaintelli-

affären, hvilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföremål och apparater,är därförei
;t arbete. Pris för visitkortsfotografu, Fmk 6 pr. dussin.

DTTninniOlr Med ånga och massage rengöres huden från
flyIi ||\K pormaskar, finnar, frassi1etc,hvarigenomhuden stär-Jo kes och uppfriskas. (Amerikansk metod),

AGNES JOHANNSEN.an ing N. Esplanadsg. 27, 1 tr. upp
Telefon 83.

Märkning
och alla sorters tapisseri-
arbeten utföras af

Sally Wredenberg
Lilla Robertsgatan 1, 1tr. upp

Specialite;

Guldbroderi

Siamßrini *&Qstaurant
ESPLÅNÅD-KAPELLET.

Efter utländskt mönster serveras direkt från fat

Ungerska ochRhenska
Viner m,m.

å 75 p. per seidel (Schöppen)

FRISKA OSTRON,
per dussin Fmk 2:50.

Besöls.!

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

nsi

Största urval

Glasvaror
billiga priser

&fäya glasma^csinai
3

OBS:
Mikaelsgatan 3.
vid Sidornwska affären

OSKÅK ALMXSm.

MTHERMES' SALUHALLAR ~M
Alexandersgatan 19 — Hagasundsgatan 2.

Snbbassementvåningen. Hufvudingång från Hagasundsg1.
Försäljning af alla. sluffs matvaror, frukter, konserver in. m. till mode-

rata priser.

hotell och komino äfven att sitta vid
samma småbord vid table d'höten.

Efter en stund öppnade de ett sam-
tal, och hvar och en af dem troddesig
vara obekant för den andre. Just som
Mark Twain tog sin knif och gaffel
för att sönderskära ett salladhufvudut-
stötte Herrmann ett lågt utrop.

Hvad Markstår pä?" frågade
Twain,

Ursäkta mig", svarade trollkarlen,
men jag tykte att jag såg något högst
märkvärdigt ier sallad."

Humoristen betraktade salladen upp-
märksamt blad för blad, men kunde
icke' upptäcka något ovanligt. Åter-
igen hade han gripit knif och gaffel
för att sönderskära bladen, då han på
nytt häjdades af ett högt utrop från
Herrmann.

Jag ber er ännu en gång om ur-
säkt," sade denne, ,men det står inte
rätt till med salladen. Förlåt!" Där-
med pekade han på ett stort blad, lyfte
upp det och bragte idagen enpräktig
briljantring.

Mark Twain tog lugnt upp briljant-
ringen, betraktade den utan att röja
ringaste öfverraskningoch sade därpå:

Det här går värkligen något for
långt. Öfveralt, hvar jaggår och står,
hittar jag briljantringar. Senast igår
hittade jag en sådan iPittsburg ien
punschbal, och idag på morgonen hit-

tade tjänsiflickan iClevt-land, när hon
skulle städa mitt rum, återigen tre el-
ler fyra stycken. Saken börjar genera
mig, .men jag skall försöka göra ett
grundlgt slut på den."

Med dessa ord vinkade han till sig
en kypare, lämnade honom ringen och
sade: Här, min vän, har ni litet i
stället for 'drickspengar; behåll den till
ett minne af mig".

Man kan tänka sig trollkarlens be-
störtning, och det var först efter myk-
ken öfvertalning och med uppoffrande
af en duktig summa pengar han fick
igen sin riDg,

Notiser.— Till direktör för Opera Co-
miqueiParis efteraflidne Carvalhohar
utsetts hr Albert Carré. Han är 43
år, är född iStrassburg, utbildade sig
vid konservatoriet i Paris till skåde-
spelare, har sedan uppträdt på flere
teatrar och har äivn varit egen teater-
direktör iNancy. Vid hans sida står
Messager som orkesterchef med Daube
och Luigini som förste kapellmästare.
Carré har inom den högre finansvärl-
den i Paris erhållit ett förlagslånpä
1,200,000 francs och dessutom löfte
om talrika abonnement. Hanhar å sin
sida utlofvat att icke för de äldre mä-
starne försumma framförandet af yngre
tonsättares arbeten.
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10 e. m. Söndagar 7— 9 f. m

Hulda Lindfors
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ItélMTiiKTOrs^Berffg-atan 10

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27.

TM. WULFF>s
Pappers- & Ritmaterialiehandel

N. Esplanadg. 43
Rikhaltigt lager af Postpapper, Cirkelbestick m. ni

Fotbehandling
i . meddelas af Agnes Johann->v. sen utex. från Kongl. HofL^ / I?ältskär Ch. Berggren.

y i^j N- Esplanadgatan 27,
CS 1trappa upp.~

Telefon 83.
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W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

ALEXANDERS TEATERN.
*3faliensßa <@peran
JVäst sista töreställninffen.

Lördagenden 26 Februari kl. 7 Va e. m
Recett för S:ra DOVANI

För sista gången

CARMEN.
Opera i iakter, musiken af Bizet

Personerna
S:ra DovaniCarmen
S:r DegrandiDon José, sergeant

Zuniga, kapten Lamarea

Morales, sergeant Baldrini

Escamillo, toreador „ Pimazzoni

lychagl^Jondiiicka .
smugglare

RemendatoI

S:ra D'Onori
Dancairo iS:r Petruccio

Tibiletti

Bondfolk, soldater toreadorer picadorer, arbeter-
skor från cigarfabriket m

Handlingen försiggåriSevilla (Spanien)
Kostymerna från Fru Bergers etablissement.

Med benäget biträde afFilharmoniska sällskapets or-
kester iHelsingfors.

Börjas kl. Va 8 e. m

J. C. M^XMONTAN
Innehaivarc: E.Nyberg.

diner & Spirituösa.

l_
M^

Signora Baccei
S:ra Baccei, dotter till sångaren Signoretti, liar

trots sin ungdom med mycket bifall utfört så makt-
påliggande partier som exempelvis hufvudrollerna i
»Judinnan" och „Afrikanskan" och täflar med sin
iader om publikens gunst.

■4 *■*-&-

39© II© L/6

för munnens, näsans o. hudens vård.

IKongl. Karolinska Institutetsi
© Bakteriologiska Laboratorium. Q
f\ På begäran af Tandläkaren Herr A. Q
at Lenhardtson har jagundersöktettafhonom 2£

sammansatt munvatten, kalladt \j/(5) Albin Lenhardtsons Q
O BTO9IATOL O
Q och får häröfver afgifva följandeintyg.

Q 1. Lösningen äropalfärgadoch till reak- Ä
ST tionen svagt alkalisk. 3C
O 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen %£J
fS icke giftigt. éfjk
3t 3. Den förhindrarunder en tid afminst 3f
© 24 timmar syrebildningimjölk. O
/Ä 4- den värkar upphörandeellerhögst Ä
2S väsentligt hämmande af förruttnelse- Jjr
CJ prosesser. V?
fS '». l>en dödar kolerabaUterierpå Va QJK minut samt tyfoidfeberns,difterins och X
CU rosfeberns bakterie på omkring 1 minut, %JM
Q G Den dödar utspädd med 2 delar f%
2T vatten kolerabakterier på mindre änlml- stS$ nut, rosfeberns och difterins bakteriepåmin- f£l
Ä dre än 2 minutersamt tyfoidfebernsbakterie Q2^ på 3 minuter. jS£
%& Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet vJ

sålunda eger förmåsaatt upphäfvasyrebildningoch för- f^l
rattnelso imunhålan samt ytterst snabt förstörsjuk- \*f

jf\ domsbildande bakterier,som därstädeskunna förekomma, fiSl\^ måste jag på det högsta hos allmänheten förorda %J^

§dess bruk. få%
Att det samma äfvensom yttre medel imängahän- \M

seende bör äga en vidsträcktanvändning framgår osökt 4*M
af dess ofvan anförda starkt bakteriedödandevärkan. %^

Stockholm, den 6 April 1895. Q
ÄJ Med.Dr.,Docent ibakteriologividKarolinska Institutet. tfS

Ledig annonsplats,
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Brefpapper
rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

olinierade,

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHMDEL.

Alexandersgat 15.

Fredagen den 25 Februari 1898

program.
Xandl Marsch
Stephanie-Gavotte
DiesenKuss derganzen,Welt Walzer Ziehre:

Siisser Traum, Ballerinnerung
å.morette, Intermezzo

6. KärtnerliederPotpourri

7. Ouverture zu B.aimond"
8. Soirée d'éte Walzer

9. Scenen avs wCoppélia"
10. a) Åses Tod j p Q t« Grib) Annra's Tanz|
11. SaisonbiLler, Potpourri
12. Weana Pascher, Marsch

Fredr. Edv.Avg. Ludv. Hartwall. Ekberg, K. A. DAHLIN
OROGHANDEL,

E^n&TmmönJMineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26,

Fönstervadd.
Fönsterkitt

52 Alexandersgatan52
Tillverkningen står

under kontroll af filo
sofie doktor /fy. Modeen. Helsingfors

HOTEL KAMP.

Telefon 169,

Waldfceufel.

Hornischer iener Damorkestern J. C. Schw

C. GOHLF,
~v\rW€^ Lamp-, Galanteri- & Kortvaruaffär

en gross; en detalj.

OBS.! Saison Noveanté^Hkomna.cßorås", cs?rafä~, *ffägg~ ocR cßieåesfaltatnporW OBS.!

Czibulka.

Bion

Cranz

Thomas.

Delibes,

Fischer

Jacob Remeke

Sehwarz

Schmeling

Kupor,Brännare,
£tll.et sias» laiaai^tilXTooliör

SÄIT Största,sortiment. ~WB&
Brons och Kristall Ljuskronor,Kronor förgas & elektriskt
ljus, Lampetter, Väggarmar, Lampslöjor, Skärmar: siden,
crépe, satin.

Största urval Amplar
©3Ctr» finaoch. Toill±g;£*

(ifrån Fmk 6. 8'" rundbrännare.)

lampglas, veke.

Extra

fVMS.! (Återförsäljare erhålla
möjliga,rabatt).

H^^^^^nlliga Bordslampor, Wunderlampor, Alaba-
sterlampor"Nytt! Superbalampan" (största ljuskraft),
Lyktor, Lanternor, Prismer, Ljusmanschetter.)

Italienska Terracotta Vaser, Fat & Figurer,Franska
och BöhmiskaBisqvit & Porslins Fieurer.

Skilnaden 15—17.
Glogatan 4.

Lohses parfymer.
Heleolin (Råttgift)
Viol tvål m. in.

Lördagen den 26 Februari

1. Castaldo Marsch
2. Das Haidegrab
3. Hamburger-Mazurka
4. Ouverture zu »Allesandro Stradella"
5. Patineurs, Walzer
6.Hochzeits-marschavs Sommernaohts-

traum

7. Fragmente avs »Vogelhändler"
8. Zeufzer-Walzer
9. Skizzenbuch, Potpourri

10. Souffle cTlvresse, Impromtu
11. Fantasie avs »Carmen' 1

12. Klapper-Marsch

obs.:
tak,Partilampor,

& bords,

JELöls.
Sadu å 20 p:i

Elvira a 15 p:i.

Reine de Hol-
lande a 15 p:i.

hos

1898

Nowarcek,
Heiser
Granado
Flotow
Waldteufel

Mendelssohri

Zeller
Ivanovici,

Schwarz,

Farrigoul.
Bizet
Slauvt
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"program:

vägg

H:fors 1898, HuvudstadsbladetsNya Tryckeri


