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GERIiH AÄ6 LIFFÖRSÄKRINGS AKTIE BOLAGISTETTIN. Ferd Sfampr
Generalagenter förFinland, Hagasundsgatan ?" KJla.lllCl.

ogramSladet
A. W. EKLUND & C:o

Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billigapriser.

N:o 71

DANIEL NY.BLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 13 och Måndagen 14 Februari

7,30 e. m.

BENGT SVED.
Dramatisk dikt i4 akter af Alex.Slotte

(2:dra akten afdeladi3 tablåer.)

Regie: Mauritz Swedberg,

Personerna
Hr Malmström.Henrik Hallman
Frk BockLaura Hallman

StellaHallman Frk Bonnevie

Bengt Sved Hr Lindroth

Erik Lidberg Hr Eiégo,
Hjalmar Vessman Hr Castegren

Frk BackmanHusjungfrun

Filosofen Hr Linclh
Bonden Hr Öberg

Kommerserådet Hr Franck.
Hr CastegrenFlugfångaren

Förevisaren Hr Precht
Förståsigpåaren Hr Fröberg

Hr KahlsonMinistern
Barnet Frk Bergroth,

Platsen: Svartvik egendom och omgifnin»
(i södraFinland). Tiden: 1890 talet.

Emellan de två sista akterna endast ett kort uppehåll

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

SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:
Alla dagar

Middagskonsert
från kl. 3 e. m.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag

Söndagen den 13 Februari

Sunnuntaina Helmikuun 13 p:nä 1898

Herr Alex. Slotte
Författarentill Bengt Sved" har imorgonsin

recett. hvilken vi på det varmaste inneslutaialla tea-
tervänners hågkomst, synnerligast deras hvilka ännu
icke haft nöjet att görabekantskap med den intres-
santa pjesen.

OH f Fotograf SUNDSTKOMS annons
-■* f^»« å andra och tredje sidorna.

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

Leiokritos, Salaniinin kuningas. Benjamin Leino,

Leontes, häuen poikansa
Tekmessa, Aiaan leski
Eurysakes, Aiaan ja Tekmessau

Rhaistes, kuninkaan uskottu . Adolf Lindfors
Adamastor, i kuninkaan lähet- (Oskari Salo.

tiläät (Evert Suonio
EubaTosTvaiiha kalastaja^^^^^^^^^^^^^B
Hyllos, hanen poikansa

Takmessan saattaja

_c

Medon,

____ _ _ _ _
förstaAtellern Itr.upp. (Vanliga priser. Pris- r-i » PEr WJ* fåtoZ-é- (ST* §* iJfe Ä °&**W belönt * Paris') Andra ««"«"» 4 tr. upp. LnTnfrPntJt%*9 JuLå* i<9HSLIL± DG!?*! "*- »--" 6 k?r d

-
s p un@# Helsingfors, Alexandersgatan17. 1UlU^lUli

J.H.Wiekels
YIIHÅIBEL.

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

Wiener Damorkestern J. C. Schwarz,

Jacob Cjmtgqrists TotografisKa Htelier
fllcxaitaersg. 19 (ing. fr. fiagasunasg. 2.)

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

AXA LINDHOLMHilda Lönngrens

Kaserngatan BT:o 26
förfärdigar af resp. kunders egna tygersåväl enkla

T^*\lF'^©Ä Wl^iW IT
Alexandersgatan 7. T. 638som elegantaste-= Damklädningar. =-

Modernt och omsorgsfullt arbete garanteras OBS.! Enda specialaffär.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Akta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.//. Espianadg. 37. Telef. 1727,

Unionsgatan 17

Juho WirtanensVälsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af Dr Lahmanns

underkläder. HMOAFFAR.nsamförsäljn. af Jouvuis 5
Grenoble världsberömda Ö. Henriksgatan N:o 3.

Största lagerafinhemska skodon. Prima
ffummigaloßcier, äkta CoUanolja m. m.handskar

Äta Lamppumakasimi
Omistaja

Victor Rydman.
Suurin erityis liike

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

stenvaunuja, Petroleumia &
Benziniä.

Halvalla tukuttain ja vähittäin
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Hétef Kamp Aftonkonsert

MA.GJLSIJST UU NORJD.
AlMon Lampmagasinet

inneliafvare

Viktor Rijdman.
Största specialaffär

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

leum & Benzin. C:o's
Billigt iparti & minut

P TWT?I^WT>åWTi Fotografisk Atelier." JL . MJk å^JLÅMM^AJUkSA °
Orträtter ivisitkortsformat å 6 mlc,pr duss.

&ieorå *fflißs{rom
<SME>

Skrädderi-Etablissement
Östra Henriksg. N:o 1.

Argos hus.
—5; Håller fin finaste material.=—

Elegant snitt.
Prisen beräknas billiga

1898.

SUOHI. TEAATTERI.

näytellään

(Kungarne på Salamis)

Henkilöt

Ä.xel Ahlberg,
Olga Salo.

poika Kaarle Halme

Emil Falck
Knut Weckman
Sirkka Hertzberg,

Kansaa
Tapaus Salaminissa kymmenentenä vuotena

Troian sodan jälkeen

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo ', 8
ja loppuu k:lo 1/-2 II

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

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

Speoialité: CRAVATTER.

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

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. Telefon 491.

Rekommenderar färska varor alla da=
gar. Billigaste smörgås & portions ser=
vering. Afven 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,

ii is-i
g «{ » j £,<=- g

.1BJ *K ca
is
te

X ~i3 ~JF*i

3 Största och bäst sorterade fe
lager af p>

1 Skidor, i
Skidstafvar, Skidremmar, Skid-
bindningar, Gummi- och Renskinns-
plattor till skidornas fotställen,
Skidpolityr, Läder- och Renskinns-
pjäksor, Sparkstöttingarm. fl. vin- £
tersportartiklar. E^

(JÄsT 4,400 par skidor sål- t
des senaste vinter. jE.

Brandt & Blomberg, r
Helsingfors; Mikaelsgatan 19. fe

Telefon 20 17. t

83

■HB

HARALD WASASTJEttNAS Bioinster Ii an del, skilnaden 4.
Filharmoniska Sällskapet.

52:dra
populära konserten

gifves

Tisdagen den 15 Februari kl. Va 8 e. m

Societetshuset

Program
Beethovon1. Ouverture till Prometeus"

2. Valse Godard
3. Berceuse Cvi

Massenet4. Balettmusik ur Le Cid"
Aragonaise. Aubade. Madriléne Navarraise,

Ouvertuve till op. Kleopatra" Enna
a) Romanza aadaluza f för fSarasate
b) Elfentanz violin [Popper.

Hr Charles Gregorowitsch

Paus

Förspel till op Lohengria" . Wagner,

a) Adagietto Bizet,

b) Sylfidernas dans ur Faust" Berlioz
La Czarine Ganne

Obs.! Under solistens föredragingen servering

Den enda värkligt praktiska SKKIFMASKIN

HA 3131OND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien,

Hagelstams konsthandel.
(Privatbankens hus)

N. Esplanadgatan 19

Briljant exposition

Parisiska Affischer

BODEGÅ ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningipartioch minut afendast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Barßigarderoben
Högbergsgatan 45. Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

OB£t ! liols.alombytot.

CARL BERGROTH
Fabiansgatan N: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

kjjgi^^^L^g^»»"^ Doktor Hornborgs
¥ 121 % ■Äktar

tillsvidare i

K. A. Dahlins
ÉpSs Drogaffärer

Glogatan 4 och
Skilnadsg. 15.'■'

**
vÄ^ ~<

Q.Durchmans
Drogaffärer

Mikaslsgatan1
o. V. Kajen 20.

(fm^jj Oj */ABU MÄRKt ■

Renar hufvudsvåien.

A.Silfverbergs
Drogaffär

Mikaelsgatan1
Befordrar hårväxten
Ingnides ihårroten 142gånger i veckan fttre

kamningen.
J. Granbergs

Manuf. affär

Gavotte

Paus

som finnes är

Bacli

för rumdekoratioD

Nytt vackert lager! Ytterst billiga priser

L-Zfe*?Hagelstams bokhandel
Tidskrifter för 1898.

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table cThote & å la carte.
Lord Rochesters handskar,

Ur en samlares anteckningar.
(Ur nHvad nytt".)

Den stora dramatiska konsten hade
för c:a 30 år sedan i var hutvudstad
ett tempel, som uppbars af fyra hörn-
pelaremednamnen:Dahlqvist,Schwartz.
Hvasser och Elmlund.

Ack, det bar nu länge legatiruiner
och med dess återuppbyggande ser det
mörkt ut; af pelarna står endast en
upprätt, — de ötrigaha störtat kull
och blifvit till grus och mull.

Vi, som hunnit in idet sjätte tiota-
let af år hafva dock lifliga minnen af
det härliga templet, som inneslöt stor-
artad konst, och de bilder som då fram-
stäldes för våra sinnen, äro däri inri-
stade med en klarhet, som sent eller
aldrig torde förblekna.

Liksom man nu svärmar för det ly-
riska, svärmade man då för det dra-
matiska, och svärmas måste det ju i
alla tider, emedanalla tider ha sin ung-
dom med ty åtföljande ideal.

Eller hur, gamle vän, nogminnes du
t. ex. Schwar z som lord Rochester i

Jane Eyre"? Nog kommer du ihåg,
luru han och fru Hvasser tjusade oss
ungdomar med siua resp. framställnin-
gar af ädlingen från topp till tå och
den iattiga, men stolta guvernanten?

Huru de rörde oss till tårar med sitt
gripande spel och komrno våra hjärtan
att klappa i snabbare takt när deras
ömsesidigakänslor bröto ut iden stora
scenen, ty man var själf den tiden
laddad med varma känslor, som funno
genklang af det man fick höra och se!

För ett tiotal af år sedan kom jag
på den idéen att försöka skaffa mig
handskar (begagnade och otvättade!)
af framstående personer, hälst sädana
or hvilka jagkände beundran och hög-

aktning. En dylik samling har icke
blott sitt kuriositetsintresse utan ock
sitt psykologiskaintresse. Det ej minst
karaktäristiska hos en man är storleken
och formen på hans hand.

Genom vänner och deras vänner lyk-
kades jag få ihop en ganska vacker
samling men mycket vill ha mera och
ej alltid furmos „källor" till hands.

Så önskade jag mig ett par hand-
skar af Schwartz, men huru fä dem?
Jo det fans ett sätt, ett rationelt, —
att själf gä och begära dem

Välan må ske!
En söndagsmiddag j;å våren för flera

är tillbaka sedan tog jag mod till mig
och ringde på hos den store konstnä-
ren, som redan längesedan dragit sig
tillbaka från scenen för att egna sin
återstående tid åt familjelifveta lycka
och ro

Eg tjänare öppnade,mottog mitt kort
och min förfrågan om jag kunde blifva
emottagen, återkom med anmodan till
mig att stiga in —

och snart stod jag
i den lilla hemtrefliga salongen, som
varpryddmed konstföremål och minnen.

Frän ett sidorum träder han ut, den
ståtliga men böjda gestalten med de
fina dragen, det vackra helskägget,den
tjusande blicken, — jag står öga mot
öga med Edvard Schwartz. —

Med en nobel gäst ber han mig taga
plats och frågar med sin veka stämma,
hvarmed han kan stå till tjänst.

Medan jag framstälde mitt ärende:
att få ett par handskar, begagnade i
någon af hans roler, betraktade han
mig med ett blidt leende, och sedan
han med några frågor tagit reda pä
min person och anmärkt det originela
imin samlingsbranch, reste'han sig och
gick in i rummet bredvid.

Snart kom han ut med ett par hvita

begagnade handskar och i det han an-
märkte, att han nyttjat dem som lord
Rochester irJane Eyre" frågade han

Bville hålla tillgodo med dem.om jag
Lifligt var mitt tack, ty ett ett kä-

rare minne kunde han ej gifva mig.
Mitt ärende var uträttadt, målet var

vunnet en vördsamafskedshälsningoch
han räckte mig sin hvita, välformade
hand som jag varmt tryckte.

När jag nu tager fram lord Roche-
sters handskar oca blåser upp det fiaa
skinnet, formas det efter en hand —
nu för alltid siel och kall

—
som har

tillhört en bland de ädlaste och största
dramatiska konstnärer ivårt land.

Occa

■<«»►

Notiser.
— DieSujetsdergrossenOpern"

är titeln på ett nytt literät företagined
Iivilket den amerikanske skriftställaren
J. W. Buel vill rikta den mu.sikalwka
världen. Verdi har i en inledning,som
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ErhUles ide flesta apotek,
drog- ooh parfymaff&rer

samt iparti genom
GUIDOHORNBORG.Helsingfors

Telefon 1531.

Pria pr flaska 3 mk

ÉÉiiÉiÉft

Hagasundsg. 2.

L.Malmströms
Herrekiperings-

afTär

N. Esplg. 45,

Eric Sun ströms Fabiansgatan 27, hörnet afNorra Esplanadgatan,isammanu* som Nordiska Bosä
Fotograjlateller. tillfälle att iännu högre grad än hittils tillmötesgå,ärade kunder i deras fordringar på ett första«» 9SI
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Herrar Akademici
Obs.!

1 Studenthusets Restauration äter man
bäst och billigast.

Frukost, Middag och Kvällsvard
för 50 mark per månad.

BESTAURANT!f\P*Kaserngatan
"

flH^Éi
Fullständig restauration! /I|

Öl på seidlar armaportionerm. m ■ StJsi
E. IvanoffL

J. NEC 11 AN s.
Ang-Korffabrik.

Humleberg 5. Tölö. Tel. 18 34

Försäljniugslokaler:
Trekanten 3 (Spennerts hus), tel. 933. SödraEspla-

nadgatan 2. tel. 928. Saluhallen 70—72 tel. 2125.

Finska

fHöfnrll_j^
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinland for

Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

I^Uexandersgatan 50.Hl rehnbergEM
ÖB S.! Fallständiggaranti.

ALEXANDERS TEATERN.
Näst sista, veckan.!

*3faliensßa @peran
Måndagen den 14 Februari kl. 7 7a e. m

För sista gången

Pajazzon.
Opera i2 akter; musiken af Leoncavallo.

Personer
Canio direktör för en marknads-

teater S:r Degrandi.
Nedda, Lans hustru1 S:ra V. ColombatiTonio, narr > komedianter S:r C. Pimazzoni.
Beppo, J „ Dovani.
Silvio, förmögenbonde . . . . M. Cleoo.
I) bönder > Petrucio."^ ) Boscien.

Allmoge.
Handlingen försiggår iCalabriennära Montaldo

Uppträdande personer ikomedien

Colombinas förräderi."
S:r Degrandi.
S:ra V. Colombati
S:r G. Pimazzoni.

Pajazzo . . ,
Colombina
Taddeo, tjänare
Harlekin . Petrucio

Cavaleria rustieana.
Melodram i1 akt. Musiken af Pietro Masoagni,

Personer
S:ra BacceiSantucca

Lola
Turiddu
Alfio .
Lucia .

Dovani.
S:r Degrandi.„ M. Cleco.
S:ra M. Nicolini

Allmoge.

Börjas kl. Va 8 e. m

JULIUS SJÖGREN*< Mikaelsgatan 4, Centrals hus.

«j Ylle- och trikotvaruaffär.|
« Välsorteradt lager. Billiga priser. &
»¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥»

W 1/tk O)

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

TH. NEOVIUS,
Mikaelsgatan N:o 2

Telefon 1332,

Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER.
Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2

K. F. Larsson,

C. E. LINDGREINTs
Borst- <*? I*©n.s©lfa,Toi*ils.

Rödbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgratan46.
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta tillvärkningar iparti och mi-
nut till billigaste priser. Återförsäljare erhållahögrabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

C E. LINDGREN.
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han skrifvit för värket,uttalat den ås k-
ten, att publiken i allmänhet alt för
litet känner till äfven de mest bekanta
operors täxt, ehuru täxten vore lika
viktig som musiken. Denna briUt vill
Buel afbjälpa, i det han iberättande
torm skildrar handlingens gång i50
sorgfälligt utvalda operor. Värket är
beräknadt till 50 bänd, af hvilka det
första — ett praktvärk ialla afoeen
den, skrifver Berliner Tageblatt —

nu

P
N
Cl föreligger. Taxten är skrifven på en

geL-ka, franska och tyska språken. Pri-
set blir visserligenmycket högt. Buels
värk skall tjäna samma ändamål som
den för Tyskland redan sedan många
är existerande Textbuch der Text-
bucher" af W. Lackowitz, men det skall
genom konstnärlig utstyrsel tillika ut-
göra en prydnad för förmaksbordet.

Pietro Mascagni, som fått delaf pla-
nen, yttrar sig därom i ett bref till
utgifvartn på följande sätt:

~
j

bJag gläder mig ofantligt åt hr Ja-
mes William Buels publikation om mu-
sikens mästare och deras värk. Boken
innehåller utmärktabilder, som återgitva
hufvudsceuernaimusikdramerna. Atveu
porträtten af alla mästare finnas däri,
elegant och mycket porträttlikt. Täxten
på tre språk är god och exakt. Jag
öaskar hr Buel stor framgång med sin
publikation, som han väl förtjänar pä
gniud af det intresse, den kärlek och

faren,
arbete- Pris för visitkortsfotogratu,/Fmk 6 pr. dussin

Märkning
och alla sorters tapisseri-
arbeten utföras af

Sally Wredenberg
Lilla Robertsgatan 1, 1tr. upp

Specialite;

Guldbroderi
Helgfria

B^amßrini <ftesfaurant.

Ledig annonsplats.

tillitsfullhet,hvarined han gått till sitt

värk."

— En sommarrevy som spelats
sex månaderisträck. IKöpenhamn
uppfördes den 13 jan. för 178:de och
sista gången sommarrevynDen danska
skådebanan", som således har gatt in-
emot 6 månader i sträck. På revyn
ha inspelats öfver 90,000 kr.

— Paderewski, den berömdepia-
nisten, komponerar för närvarande mu-
sik till ett lyriskt skåde pel, som skall
uppföraspå Covent-Gardenteatern iLon-
don. Handlingen rör sig kring en epi-
sod i Polens historia.

—
Wiens teatrar. T. Tschaikow-

skys opera Eugen Ovegin" har gifvits
å hofoperan under G. Mahlers ledning
och väckte lifligt bifall. Äfven deu ly-
dande utstyrseln rönte särskildt erkäu-
nande.

— Å Theater an der Wien
väckte en ny operett LMe Blumen-
Mory" af Karl Weinbeiger, libretton
af A. Landesberg och Leo Stein, myk-
ken munterhet och bifall. Isynnerhei
anslående voro en flott marsch, några
duetter och kupletter.

— Willy Birrenkoven, den be-
römde tenorsångaren,lämnar vid säson-
gens slut Hamburg, då han idessa da
gar ingätt kontrakt på lysande viikor
om att i fem år sjunga på hofoperau
iWien

— På en Colonne-konsert iParis
rönte ouveituren till Richard Waguerr-
un^doms-opera Die Feen" endast föga
anklaug,

—
Der Thiirmer och S:t Peter"

är titeln på ett af den äfven som dra-
matisk ."kiiitställarinnakända skådespe-
lerskan Clara Z egler författadtstycke,
avilket den 30 dcc. uppfördes å hof-
oeatern iMiinchen. Stycket vann icke
nåd inför kritiken.

— INewyork har den nygrundade
Fria scenen med gynnsam framgång
uppfört Ibsens skådespel John Gabriel
Borkmann" a Hoyts teater.

—
Riedel-föreningen i Leipzig

har valt mus kkännarend:r GeorgGooler
till sin nya dirigent.

—
Nanis skådespel Malocchio"

väckte oväntadt starkt bifall iNeapel.

— Stadttheater iBreslau har för
första gängen uppfört Puccinis opera
Manon Lsscaut", utan att framkalla
något lifligare bifall.

— Å Stadttheater i Frankfurt
am Main rönte skådespelet „Mutter
Erde" af Max Halbe bifall ide första
tre akterna.

— Rosmers sagodramaKönigsk-
inder", med musik af E. Humper-
dinck, har med god framgång uppförts
a Stadttheater i Strassburg.

— En ny enakts opera BWina-
poh" af M. Lion har med framgång
uppförts å k. teatern iKassel. Dess-
utom mottogs därstädes den nya ope-
ian Das hölzerne Schwert" af Hein-
rich Zollner med bifall.—
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ivilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföremåloch apparater, är därförei

Besök.! Besök.!

MT HERMES' SALUHALLAR -gfc|
m. till mode-Försäljning

rata priser
10 e. m. Söndagar 7— 9 f. mdagarSaluhallarna öppna

och 6— lo e. m,

Alexandersgatan 19
— Hagasundsgatan 2.

ibbassementvåniiigen, Hufvudiiigång från Hagasundsg.

Haf alla slags matvaror, frukter, konserver in

7 f. m

nsi

DTTninninlr ga ocll massage rengöres huden frånflVLIJ iluå pormaskar, finnar, frass-1etc,hvarigenomhuden stär-J<J kes och uppfriskas. (Amerikansk metod),
AGNES JOHANNSENmg N. Esplanadsg. 27, 1 tr. upp

Telefon 83.

Största urval TU. WITLFF>s
Pappers- & RitmaterialiehandelGlasvaror

Rikhaltigt lager af Postpapper, Cirkelbestickm. mTill billiga priser

glasmagasinet
3

OBS:
Mikaelsgatan 3.
vid Sidorriwska affären i

OSKAB ALEXSIZ.

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27.

Hulda Lindfors

-«1
09 (/)

HelsTiiffrorsTfériyifatan 10

N. Esplanadg. 43

Fotbehandling"
meddelas af Agnes Johann-
sen utex. från Kongl. HofFältskär Ch. Berggren.

N. Esplanadgatan 27,
1trappa upp.

Telefon.33.
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Innehaivarc:B.Nyberg.

Biner & Spirituösa.

Brefpapper Ang. Liv. Hartwa!
Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager a' ut-

ländska och inhemska
sorter, linieradeoch Helsingfors, Alezatdersg. 26.

Telefon 169.olinierade.
Tillverkningen står

under kontroll af filo
sofie doktor Hj. Modeen.

Firaatryek utföres Ulligt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL;

Alexandersgat 15. Helsingfors

HO
Söndagen den 13 Februari 1898

program:
Drescher1. Italienischer Zapfenstreioh, Marsch

Nowacek.2. Am Altar, Tonstuck Svereglia.
Mieses3. Die tanzendeMuse, Mazurka Strauss,
Waldteufel,4. Ouvorture zu Maritana" Wallace.

Lanner Eilenberg,5. Die Werber, Walzer
Verdi Farigoul6. Duett a. d. Oper.

Strauss.

7. Oaverture zu ,Leichte Cavallerie" Suppé
Lineke.8. Venus på Utställningen, Walzer Adam
Sullivan.9. Fragmente avs *The Micado Ziehrer

10. a) Intermezzo avs Pajazzo Leoncavallo Verdi.
b) Intermezzoa.;!Cavalleriarusticana"Mascagni Mamyslows

Schwarz11. Nordisk Bouquet Schwarz.
Ziehrer.12. Sensations-Naohricht, Galopp Ehmky

"^AATiJiE^fe
åjNmßk en gposs; en detalj.

OBS./ Saison Noveauté^nlwmna.sfåorås', G}aß~, *27ägg~ ocfi cßieéestaltamporM OBS.!
Kupor, Brännare,

alla slags XaixxiDtxllTaolxör
gs§r Största,sortiment, ""Ulf

Brons och KristallLjuskronor,Kronor för gas & elektriskt
ljus, Lampetter, Väggarmar, Lantpslöjor, Skärmar: siden,
crépe, satin.

Största urval Amplar
©:x.lnca fina ocliToillisa

(ifrån Fmk 6. 8'" rundbrännare.)

fl CQ

fe « os

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

få %
® <&)
'®§ Franska Lifförsäkringsbolaget S|

ILURBAINE, 1<^si Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. (|j|)
Hl Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
'(© Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- gSFjfo
)jr ringar af alla slag. Genom samarbete med ]g^'$<§' 'sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- fj^
(Äfe baiiie et la Seine beviljas de försäkradevid igh
;?nL sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, Jj^(jJSp hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för-
(S§| säkrade och hans familj, som ock de per- (jjjjv

söner, med hvilka han stär i affärsförbin-
vs? delse för den oundvikliga förlust, som en
$S§& sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- äffr*
/äfö er en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- Jjs*!^ skänker nämligen, såsom allmänt bekant, <^j
(JBS| premierna för hela sjukdomstiden och utbe- &fi\talar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- Ja?

lig och resten vid dödsfall. f^Äjs| Bolaget L'Urbaines försäkringar äro ä^hV(^ därför särskildt att rekommendera för her-*5^ rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
;äs| större affärsföretag genom lifförsäkring, 0)\

emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-(§£? samma störingar svårare sjukdomsfall all- (§{j)
((^ tid mcdlöra och hvilka ofta nog bringabor- @h\

ges- och förlagsman stora förluster.
För dessaväsentliga fördelarerfordras

jjji& icke några extra premier utan endast att j§9j)Jngf den försäkradeafstår från den årliga vinst-ij^ andelen. «5?
(^ G-eneralagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1 @fh

® ®arl von sffinorrinq. #

ALEXANDERS TEATERN.
iSialisnsßa (Bparan

Söndagen den 13 Februari kl. xj% 8 e. m

Debut af S.r DEGRAND/.
För sista gången

ERIAII
Opera i4 akter, musiken af Verdi

Personerna
S:r Degrandi.
„ Pimazzoni

Ernani, röfvare
Don Carlos, hertig
Grefve Silvio, . Beltramo.

Petruccio
Tibiletti.

Don Richard, hertigens vän
Jago, Silvios vän . . . .
Elvira S:ra Baccei
Giovanna, Elviras väninna „ Nicolini

Pager, kavaljerer, grannar, tjenare, röfvare,
soldater m. m

Handlingen försiggåriSpanienunder Karl V:s tid

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

kester iHelsingfors,

Börjas kl. J/2 8 e. m

39© W O JL/6

för munnens, näsans 0. hudens vård

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52

TEL KAMP.
Måndagen den 14 Februari 1898

program.
A hoy, Marsch
Wiener Waldveilchen, Gavotte
Zirenenzauber, Walzer
Klein Kobold, Skizze
Souffle d'lvresse Impromptu

6. Scener avs ,Fledermaus

Ouverture Si j'etais roi"
8. Nachtschwärmer, Walzer
9. Fantasie avs Maskenball"

10. Kuba Jurek, Polka
11. Gute Bekannte, Potpourri
12. Musik-Streik, Skämt

C. GOHLE.
Lamp-, Galanteri- & Kortvaruaffär #^n—

b RemekeJae

J. C. MiEXMONTAN

H:fors 1898, Hufvudstadsbladets

■ a

Ledig annonsplats.

K. Ä. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Glogatan 4.

Fönstervadd.
Fönsterkitt

Lohs.'S parfymer.
Heieolin (Råtfgift)

Viol tvål m. m."

Tisdagen den 15 Februari 1898

Unter dem Doppeladler,Marsch
Quadrille ilber Chansonetten .
Ouverture zu »Flotte Bursche'
Doctrinen-Walzer
Madrigal å laMarquise
Fantasie avs Hugenotten"

Ouverture zu Dichter & Bauer
G-ebirgskinder, Walzer
Fragmenteavs Zigeunerbaron"

10. Britisb. patrol....
11. Bunte Blätter, Potpourri
12. Rakoczy-Marsch

OBS.!
tak,Partilampor,

& bords,

52. Telef. 2178. Helsingfors.

llong], Karolinska InstitutetsI
af Tandläkaren Herr A. Ä

B^^jenhardtson har jagundersöktett af honom VJ
I^J sammansatt munvatten, kalladt
© Albin Lenhardtsons Q
© STOMATOL g
© oc^ år häröfver afgifva följandeintyg. £?J

1. Lösningen är »palfiirgad och tillrealt- 5C
rs£ tioueii svagt alkalisk. V*
l32. Den värkar nedförd i tarmkanalen ©JHk *ofc« giftigt. a
Je 3. Den förhindrarunder en tidafminst S*
© 24 timmar syrebildning- imjölk. Oipik 4. den värkar upphörande ellerhögst ffkYp£ väsentligt hämmande af förruttnelse- w
© prosesser. ©ö. Den dödar kolerabakterierpå !/a Ä
2T minut samt tyfoidfeberns,difterins och jj/

rosfeberns bakterie på omkring t minut, Mrf?k 6 Den dödar utspädd, med. 2 delar é*L
2j£ vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- W
© nut, rosfeberns och difterinsbakteriepåmin- Q

dre än 2 minuter samt tyfoidfeberns bakterie |%js! på 3 minuter. %/
V^ Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet Cj
f^ sålunda eger förmågaatt upphäfva ayrebildningoch for- tf>k

ruttnelae imunhålan samt ytterst snabt förstör sjuk- \^Jj^^ domsbildande bakterier,som därstädeskunnaförekomma,%£ måste jag på det högsta hos allmänheten förorda fcj
%£ Att det samma äfvensom yttremedel imånga hän-

seende bör äga en vidsträckt användningframgår osökt f\
af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande värkan.

Q Stockholm, den 6 April 1895. Q
fi% Med.Dr.,DocentibakteriologividKarolinska Institutet, fil
DOOOOOOOOOOOOOOOö

"program:
Wagner
Drescher
Suppé
Strauss.
G-oublier

Meyerbeer

Suppt
Ziehrer
Strauss
Asch.
Fischer

a
3
3

vagg

lampglas, veke.
OSS.! (Äter försäljare erhållastörstamöjliffarabatt).

Extra KonMiiiiijmr. \Vuiul<'il;tm[ior, Alal»;i-
-sterlampor. Nytt! Superbalampan" (största ljuskraft),
Lyktor, Lanternor, Prismer, Ljusmanschetter.)

Italienska Terracotta Vaser, Fat & Figurer,Franska
och BöhiniskaBisnvit & Porslins Fiirurer

tya. Tryckeri

IFLölt ■
Sadu å 20 p:i-

Elvira å 15 p.i.

Reine de Hol-
lande a 15 p:i.

hos
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