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Tidning för Helsingfors
Å. W. EKLÖNO & C:o

Skilnadsgatan 19. Telefon 310 Teatrar och Konserter.Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billigapriser. Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 74 Söndagen den 20 Februari

DÅNIELNYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
SUOM. TEAÅTTERI.SVENSKA TEATERN.

Sunnuntaina Helmikuun 20 p:nä 1898
Söndagen den 2O och Måndagen den 21 Kello 8.

Januari 1898 näytelläänSa,tu B:ssa seikkailussa proloogilla (5 kuvaelmaa)
Kirjoittanut Z. Topelius.

Proloogi: Haitijanvaltakunuassa.Kl. 7,30 e. m. Uenkilöt SYLVI.För 4:de gången

4-näytöksinen näytelmä. Kirj. Minna Canth,

Henki1ö t
Sulota Koitar. Päivätär

Kunin^^ Ak-sel Vahl, notario Axel Ahlberg,Komedi i 4 akter af YictorienSardou. Öiversättning gatar

Sylvi, bänen vaimonsa Olga Poppius,Eegie: Mauritz Swedberg
Knut Weokman

Prinsessa Ruusunen kapalolapsena
Hovimarski von Cirkel.
Valtioneuvoksetar Kunigunda
Vlimmäinen juomanlaskija .
Yliminäinen mestarkokki
Sam, kokkipoika ....
Kuninkaallinen lapsenlioitajafar.

Viktor Hoving, arkitehti
Personerna Alma Hoving, hanen sisarensa. Maria Rangman

René Couturier Hr Swedberg
Hr Hansson

Karin Löfberg,"I fSirkka Hertzberg,
Sylvm entisiä

Anni Vidgren > Salo.koulutovena
Elin Grönkvist j IHelmi Talas.

Olivior Couturier
Albert Villeras
Chatiilac. . . Hr Oberg,

Hr Castegren
Varignolles
Jubelin . I Koiiva Hake,naisvankieuhoitaja Mimmi Leino

! Vankilan tirehtöiiriM
Hr Malmström
Hr Fröberg.
Hr Franck. Emil PalokDaniel Kaibäut

La Bordette Hr Lindli Sandel], metsäherra lisakki Lattxi
Baronessan Couturier Fru Bränder Harlin, varatuomari Adolf LindforsMarcelle Frk Holmlund

Tuneberg, lääkäri Becjamin LeinoFru KiégoDelphine de Valtamiers
Yolandc La Bordette . Fru Stavenow Pietari Alpo
Diane Frk Bock

Idestam, luutnantti
Brun, tullinhoitaja. Taavi Pesonen,

Simone Frk Gerasiinowitsch
Mari, palvelustyf.öPierre

Dubois )Ä !flr Svensson.
Hr Precht.
Frk Spennert.
Frk Liljander

Thérése Ovet avataan k:lo y28. Näytäntö alkaa k:lo 8 ja
loppuu k:lo y2 11.Solange

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10,15 e. m. ©~R * Fotograf SUNDSTRÖMS annons-" »^« " å andra och tredje sidorna.

SKÅNE", Brand-
Alla dagar

Middagskonsert
från kl, 3 e. m

SUOM. TEfiÄTTERI.
Sunnuntaina Helmikiun 20 p:nä 1898

Helppoh.in.tain.enJkansannäytäntö
Kello 5.

Prinsessa Ruusunen.

Valotar Katrj RautioSulotar Olga Salo.
Koitar Helmi Talas.
Päivätär Lilli Högdalil.
Tahdetär Hilma Rantanen
Knutar Kirsti Suonio.
Tuonetar Maju Rangman.

Ensimmäinen seikkailu. KOMMINLAHJAT.
Henki 1öt:
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ARRAKS PUNSCH,K)
d prisbelönt med guldmedalj vidmånga,

utställningar. Högstautmärkelse he-
derspris (Diplome d'honneur) tid ut-
ställningeniBordeaux 1895.
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Ensamförsäljn.
C:o's i Grenoble världslTerömda Ö. Henriksgatan N:o 3.

IStörsta lager afmhemska skodon. Prima
Igummigaloscher, äkta Collanolja m. m« handskar

CT> TTIVI^T^WTiåTIT Fotografisk Atelier.
_'. JL. Åf JL, HJLåitlÅJJ^ÅAÅA oorträtter ,■ yjvtkortsformat å 6 Mlk,pr duss.

iåon LamDnumakasimi
Omistaja

Victor Rijdman.
Suurin erifyis liike

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

stenvaumija, Petroleumia &
JJenziniä.

Halvalla tukuttain ja vähittäin.
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ahdetär. Knutar Tuonetar
BenjeminLeino
Mimmi Leino.

Kaarle Halme.
Niemi Kahiiainen.
Emil Falck.
lisakki Lattu.
Olga Poppius.
Mimmi Lahteenoja,

KUUSU.Tornen seikkailu.
lienki1öt

Valotar, Tuonetar, Kimingas, Kuningaiar. Hovimarski von Cirkel
VaJtioneuvoksetar Kunigunda, Ylimäinen juomanlaskija,Ylimmäi-

nen mestarkokki, Sam
)lffa LeinoPrinsessa Ruusunen

éiantha } llänen hovineitonsa
Pikku Sanna B:san vuotias.
Viisas

Suonio,
Valtioneuvos
Ritari
Merimies .
Kalastaia . Evert Suonio.

TaaviPesonen.
Otto NärhiTalonpoika

Kukkasten haltijatar
Vanha tonttu . Kirsti Öuonio.

Hrmnio Kallio
Kolmas seikkailu. PKIWSSI FLORESTAN".

Henkilöt
Valota'-, Tuonetar,Kuningas, Kuningatar,Prinsessa Ruusunen. Ho-
vimarski von Oirki 1, Valtioneuvokset^r Kuniguncta, YlimmäineD

juomalanskija, Ylimmäinen mestarkokki, öam.
Prinssi Florestan ... ...Knut Veckman
Vanha 108 yuotias eukko Mimmi Lähieenoja.
Barbara-äiti " Olsa Balo.
Doriina, paimentyttö Hilma Ratitanen
Hoviherroja, i'ovinaisia, Hovipoikia, Airueita, Kuninkaallinen
kaani, Viisajta. valtioneuvoksia. Ritaria, Merimiehiä, Fuutarhu-

reita, Talonpoikia, Kukkasia, Perhosia. Tonttuja.
(Ensim&isen ja toisen seikkailim välillä on kutunut 15 vuotta;

Toisen ja kolmannen välillä 100 vuotta.)

MJLGJLSIN UU NORJD.
Albion Lampmagasinet

innehafvare

Viktor■Kij(linan.
Störst^speclalaffär

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

lemn & Benzin.

Billigt iparti & minut

räåef
Seor4> *ffiifisfröm

Skrädderi-Et ablissement
Öslra Henriksg. N:o 1

Argos hus—= Håller fin finaste material

Elegant snitt.
Prisen beräknas billiga.

1898

& LifforsäkriDgsaktiebolag: G. F. GARL^NOER.

Oiei Ramp Aftonkonsert
Wiener Damorkestern J. C. Schwarz från kl. 8 e. m.

iga priser. Pris-
rn 4 tr. upp.
r duss. Fötöiralatan 17

AXEL PALMROOS
Vinaffär.Jacob £jungqtists fotografiska Htelier

fflexanaersg. 19 (ing. fr. ftagasunasg. 2.)
Utför omsorgsfullt ocb tillBilliga priser allt fotografiskt arbete såväl

inom som utom atelieren. telefon 2453.

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

Grönqvistska stenh Tel. 3 20.

AXA LINDHOLMHilda Lönngrens LORENS MALMSTRÖMS

Herrekiperingsaffär

Alexandersgatan 7. T. 638
Kaserngatan N:o 26

förfärdigaraf resp. kunders ea:nii tyger såväl enkla Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat. 43

Specialité: CRAVATTER.
—= Damklädnin^ar. =-

Modernt och omsorgsfullt avbete garanteras. OBS.! €nda specialaffär.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

rVIIII1 jtll' Hli i,l
öirekt importerade från utlandet hob

Hjelt & Lindgren.N. Esplanadg. 37. Telef. 1727.
Unionssatan 17

Juho WirtanensVälsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af Dr Lahmanns

underkläder.

Kontor Mikaeisgatan N:o 3.

N. Esplanadg. 31
Cataniihus.)
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för rumdekoration
Nytt vackert lager! Ytterst billiga priser

Hagelstams bokhandel
Tidskrifter för 1898.

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table dhote & å la carte.

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, SKILNADEN 4.
Brudslöjor

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

Firma H. EHmin.
9 Alexandersgatan 9

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. Telefon 491.

Rekommenderar färska varor allada=
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.
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Största och bäst sorterade &
lager af

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

QoåjT 4,4:00 par skidor sål-
des senaste vinter.

Brandt & Blomberg.
Telefon 20 17,

Mikaelsgatan 19. j^

populära konserten
Torsdagen den 24 Februari kl, 1/z Be. m.

Societetshuset

Program
Jubel-Ouverture Weber,

Wiener Blut, vals Strauss
Andante för stråkork Tschaikowsky

Polonaise (A-dur) Chopin

LitolffOuverture till BGirondisterna"
„Souvenir de Spaa", Fantasie

för violoncell ■Servais
[Her^Ueor^Schne^oigr).

7. Suite Algerienne Saint-Saéns
Prelude. Rapsodie mauresque. Réverio du soir.

March militaire fran^aise.
Paus

Moszkowski
9. Slaviska melodier, iörstråkork. Hlavac

10. Krönungsmarsch Meyerbeer,

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

Den enda värkligt praktiska SKKIfMASKIN

HA MM O ND,
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. Esplanadgatan19.

Briljant exposition

Parisiska Affischer

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningipartioch minut afendast äktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

Barngarderoben
Högbergsgatan 45, Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

010S!Loltalomtoytot.

CARL BERGROTH
Fabiansgatan N:o 29,

Telefon N:o 750

SPIRITUÖSA och VINER
såvälpå flaskor som litervis från fat.

i:sta Klass

BADINRÄTTNING »-
Wladimirsgatan 32. Telefon 197

J. W. Engberg

\ . I Helsingfors
försäljes

Doktor Hornborgs
fe Kl lafa Wk 9$ Jårtinktur"

tillsvidare i

Ml UÉ K. A.Dahlins
Drogaffarer

G-logataq ioch
Skilnadsg. 15.— _ "'*"~\

Q.Durchmans
Drogaffärer

rffl' '"■ ■■'■- ''—
~
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WMåékp

Mikaelsgatan 1
o. V. Kajen20.

A.Silfverbergs
Drogaffär

Renar hufvudsvålen Mikaelsgatan1
Befordrar hårväxten
Ingnidea ihårroten 14 2

gånger i veckan fflre
kamningfea.

' J. Granbergs
Manuf. affär

Filharmoniska Sällskapet

8. Malaguena

56:te

gifves

Paus

som finnes är

Linda di Chamonix

Första akten: Arrendegård ibyn
Ohamonix i Savoyeralperna. Medan kö-
ren bakom scenen kallar folket tillkyr-
kan, uppträder Martha, som oroligtaf-
vaktar sin mans återkomst frän slottet,
hvarest det afgöre* huruvida han skall
fä arrendet förnyade eller ej. Anton
låter likväl ej länge vänta pä sig, utan
kommer sin hustru till mötes med de
bästa förhoppningar. Strax därpå upp-
träder äfven den af folket med jubel
hälsade marquisen, som jämte sin sy-
ster grefvinnan at Sirval är ägare till
godset. Marquisen försäkrar åt alla sin
nåd, i all synnerhet ät arrendatorn,
hvars dotter han ihemlighet;åtrår, och
åt hvilken han äfven lofvat en plats
på slottet. Glada och förnöjdalämna
alla scenen. Dä kommer Linda. Hon
älskar den fattige målaren Carl, som
helt visst en gång skall blifva berömd
och bereda henne engod framtid. Hon
stores emellertid af unga savoyarder,
hvilka skola lämna hembyggden. Till
dem sällar sig äfven Pierotto, som vid
affärden sjunger sin sorgsna ballad.
Därpå aflägsna sig alla, utom Linda,
för att förbereda sig till re-;an. Till

Linda kommer Carl, den föregifne
målaren och båda äro lyckliga samt
lämna, sjungande en kärleksduett, sce-
nen, på hvilkennu prefekten och Anton
uppträda. Prefekten har fått reda på
inarquisens afsikter, hvilka han delgif-
ver arrendatorn och råder honom att
aflägsna Linda så fort som möjligtoch
låta henne borttaga med savoyarderna.
Anton, Martha och Linda inse själfva
nöivändighetenhäraf ochlydaprefektens
råd. Afsked och bön.

Andra akten: Ett elegant rum iPa
ris. Liada befinner sig här i ensam-
het, men hör plötsligten positivspela-
res sång ljuda vid sitt fönster. Hov
igenkänner Pierotio, och gifver sig till-
känna för honom. Länge har han sökt
den "förlorade, hvilken han nu återfin-
ner i glans och rikedom. Pierotto får
nu upplysningar om att det är den för-
mente fattige målarenhon har att tacka
för denna prakt, och att målaren är
ingen annan än grefvinnan af Sirvals
son, hvilken här iallära omgifvit henne
med denna lyx såsom bevis på sin upp-
riktiga kärlek.

Efter det Pierotto aflägsnat sig in-
träder niarquisen, hvilken upptäcke den
skönas vistelseort och nu vågar närma
sig henne. Stor duett. Med harm

tillbakavisad, lämnar han hävande rum-
met, ty han tror ej på flickans oskuld.
Afven Linda skyndar ut. Under tiden
hon är borta, inkommer Carl för att
ännu en gång se rfn älskade. Hans
stolta mor har nämligen upptäckt so-
nens liaison och vill nu tvinga honom
att gifta sig efter sitt stånd. Detta
vågar likväl C »rl icke delgifva Linda,
utan antyder blott något härom i en
karlekaduett. Häröfver grubblandeob-
serverar Linda ej att en tiggare in-
trädt. Det är hennes far, hvdken, då
hon tillkännagifver sig för honom, ka-
star det guld han nyss af henne er-
hållit för hennes fötter, ty han håller
henne för ärelös och skall aldrig för-
låta henne. Då instormar Pierotto och
berättar att i ett närliggande palats
firas Carl af Sirvals bröllop. Lin-
das förfäran vid denna underrätelse
ökar än mera fadrens vrede och för
bannande henne störtar han ut. Linda
åter blir af den häftiga sinnesrörelsen
vansinnig och endast med stor möda
kan Pierotto boitförahenne.

Tredje akten: Plats ihembyn. Fol-
ket mottager med stor glädje de hem-
vändande savoyarderna. Strax därpå
upptrader äfven den hemvändande tnar-
qu.'sen och berättar att Carl, samma

kväll som Linda spårlöst försvann,ne-
kade vid altaret att mottaga den ho-
nom påtvingade bruden. Vidare be-
lättar han, att grefvinnan af Sirval,
numera gitvit sin tillåtelse åt sonen
att gifta sig enligt egen böjelse. Fol-
ket omringar marquisen, som för-
kunnat denna glada underrättelse.
Etter det alla lämnat tcenen, inför
Pierotto den vansinniga Linda; pre
fekten inträder äfven kort därpå, och
lörskräckes, då han ser den armas till-
.ständ s.itnt skyndar för att forbereda
föräldrarne pä olyckan. Nu uppträder
Carl med ett dokument, hvarigenom
Lindas far återfår arrendet och ser till
sin förfäran Lindas olycka. Äfven
tolket ibyn har tätt höra härom och
alla samla sig pä platsen. Linda igen-
känner af alla biott sin mor, men in-
gen annan, ej en 9 Carl, som med-
veten om sin skuld förgäfves söker
göra sig igenkänd. Detta lyckas ho-
nom först då han sjunger de första
stroferna ur kärleksduetten i andra
akten; och hon sjunker afsvimmadned.
Gemensam bön. Ändtligen vaknar
Linda, igenkänner nu alla och är lyck-
lig med sin älskade då intet hinder
mera möter för deras förening.
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ErhåUes t de flosta apotek,drog- och parfymomLrer
samt ipaitlgenom

ifUWO HORMEOBG.Helsingfors
Telefon1551.

Pris pr flaaka 3 mk

Hagasundsg.

L.Malmströms
Herrekiperings-

affär

N. Esplg. 45.

Eric Sunrf^*^"Tis Fabiansgatan27, hörn-*" af gorra Esplana,dgatan, isamma hu<* som Nordiska Bosä

tillfälle att i ännu högre grad änFotogt nötesa;& ärade kunder i deras fordringar pä ett första klassens
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Hes*g*ar Akademici
Obs.!

IStudenthusets Restauration äter man
bäst och billigast.

Frukost, Middag och Kvällsvard
för 50 mark per månad.

KESTAURANTIftP*Kaserngatan
* fl W^k

Fullständig restauration! fftIÖl på seidlar Varma portionerm. m bLJJ yLJp
£7. Ivanojf.

J. \\ %A
Ang-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
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland för

Järnsängar o. Madrasser.
Betydligtbilligare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexaiidersgatan 50.
EMIL REHNBERG

OBS.! Fullständiggaranti.

ALEXANDERS TEATERN.

*3ffali&nsßa (Bperan
Söndagenden 20 Februari kl. 7 1/2 e. m

För sista gången

Baröeraren Sela.
Opera i3 akter, musiken af Rossini.

Personerna

Doktor Bartolo S:r Coletti,

Rosina, hans fosterdotter S:ra Colombati
Grefve Almaviva S:r Signoretti
Don Basilio, musiklärare „ Beltramo.
Pigaro, barberare „ Pimazzoni.
Fiorello, grefvens tjenare „ Tibiletti.

S:ra Nicolini,Bertha, Bartolos tjenarinna
En officer S:r Petruccio.
En domare „ Floketti,

Soldater och kringvandrande musikanter.

Kostymema från Fru Bergers etablissement,

Med benäget biträde af Filharmoniska sällskapets or-
kester iHelsingfors

Börjas kl. 1/% 8 e. m

t JULIUS SJÖGREN
Mikaelsgatan 4, Centrals hus. 5*

g Ylle- och trikotvaruaffär, »
« Välsorteradt lager. Billiga priser. >$
»¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

-
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥«

Ts^ T a\ <f* c\

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

TE NEOVIUS,
Mikaelsgatan N:o 2

Telefon 13 32.

Ständigt lager af färdiga
«A»l[fiLAD£ffi.

Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2

K. F. Larsson,

C. E. LINDGREN's
Borst- eSs Penselfabrils.

Rödbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgatan46.
Centrals hus.

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

C ET Cc.» L NDOREM.

CD
B
&■■■
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Äfven sparkstöuingar och järnkälkar
är firmans specialitet.

ur Eossiuis Stabat Mäter", nSuoinis
sång" af Paciiw, Södermans „Bond-
bröllop", tvänne stycken med sopran-
soli af Dargomyschki, kör ur oper
Ky3HeE,t Baity-ia" af N. Solovjoff
samt sånger arrangerade af A. Archan-

Vi äro öfvertygade att köparenhos
hrr Brandt& Blombergerhålla en vara.
som fullt motsvarar de fordringar,man
rimligtvis kan ställa på densamma.
Därpå är firmans redan mångåriga värk-m gelsky.
samhet en borgen Körens konsert om onsdagen gifves

Ciceron enligt följandeprogram: „Maria",hymn
ocl. serbiskt motiv, Hör och Gud min
röst" och Kembins ånger" af Bortnian-
sky, ,,Nattvardssäng" af Lavoff, „Stora
Canon", Ur Davids 102 psalm" och

»IH 1 "— *>^»

ö Notiser.
[Q — Archangelsky-köiev.iivars pre-

stationer mottogos med så utomordent
ligt bifall vid körens senaste besök
härstädes, konserterar iBrandkårshu-
set nästkommande måndag, tisdag och
onsdag.

Ur Davids 55 psalm" af A. Archan-
gelsky samt de 5 första satserna ur
Cherubinis Requiear'.

— En modern tragedi, La ville
anorte", i5 akter af den italienske för-
fattaren Gabriel d'Ancanzio, har upp-
törts iParis å Sarah Bernhardts tea-
ter, Renaissanceteatern. Stycket är
skrifvet på franski och har aldrig förut
varit uppfördt. Dramat, som delvis
har karaktärenaf ett dialogiseradtpoem
i Byrons anda, säges vara en präktig
studie öfvermänskliga passioner. Deu
döda staden" är Mycene, där bland an
dra fornlämningar äfven finnas atrider-
nes och profetissan Oassandras hvilo-

Programmet för måndagskonserter.
omfattar en italiensk kyrkohymn trän
15 seklet, „Gloria Patri" af Palestrina.
en motett i3 satser af Joh. Seb.Bach,
nÄve Maria" af Luzzi, Legend at
TVchaikovski, MadrigalafHoracioVecchi
(frän senare hälften af 1500-talet).
,Om natten" af Eubicstein samt neapo-
litanska och spanska sånger, arrange-
rade af A. Archangelsky.

B

Vid körens konsert om tisdag utfö-
ras „Natten instundar", Mähriska brö-
dernas hymn (från senare hälften a
1500-talet), rCrusifix" af Antonia Lotti,
en motett af Heinrich Schutz, satser

plats. Ett par nutida arkeologerhafva
gräft upp de gamla kungagrafvarne i
Mycfne samt vanhelgat dem genom att

fiaren,hvilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföreniåloch apparater, är därförei

takt arbete. Pris för visitkortsfotografi,, Emk 6 pr. dussin

röra vid de heliga reliker, hvilka för-
varats där. De gamla hjältarnes och
hjältinnornas andar hämnas genom att
deras hämska lidelser åter få lif och
kasta sig som eumenider öfver graf-
skändarnes andar. En af arkeologerne
förälskar sig isin egen syster och dö-
dar henne för att hon ej skall ägas af
någon. En annan, hvars hustru är
blind, intages af en brottsligkärlek till
sin väns syster, och den blinda, som
anar denna hemlighet, besluter dö lör
att lämua plats åt ungdomen och lifvet.
Sarah Bernhard! t-pelade med vanligt
mästerskap den blinda, ihvilken Cas-
sandras själ tagit plats.

— Paris' teatrar. Å Opera Co-
mique gjorde första uppförandet af den
nya operan nSappho" af Massenet, li-
bretton efter A. Daudet bearbetad af
H. Cam och A. Bernéde, stor succés.
Handlingen, hvars hjältinna är en dam
af demimonden, fängsladepubliken min-
dre än musiken. Isynnerhet några
intagande arior och ensemblenummer,
afvensona den musikaliskt rikt utsmyk-
kade slutscenen framkallade lifiigt bi-
fall. — En ny balett Don Juaniun-
derjorden" af fru M. Leopold-Lacoui
slog an å Casinoteatern. Don Juan må-
ste iunderjorden plikta för sina syn-
der; hans straff skarpes därigenom att

han vid sina kurtiser narras genomde
kvinnliga djäflarnas hän.

— En ny kvintett (i A-dur) af
Felix Draeseke har spelats för första
gången iDresden af Rahpoldis konst-
närssällskap och mottagits med bifall
af åhörarne.—

Ett nytt drama Kaiser Otto
mit dem Barte" af Oskar Reissert
har med framgång uppförts å teatern
iJevor,

—
Kungl. teaterniMadrid väckte

bifall med den nya operan Hero och
Leander" af Maccinelli, libretton af
Arrigo Boito

— Hermann Sudermann har un-
der arbete ett nytt sagospel på vers,
De tre hägerfjädrarne", hvilket skall
uppföras å Deutsches Theater iBerlin.

— Gerhart Hauptmann lär ha full-
bordat ett borgerligt skådespel, hvars
handling är sörlagd till Schlesien och
är skrifvet på landets dialekt. Stycket
torde dock icke komma att uppföras
förr än nästa år och. dä iBerlin.
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Märkning
och alla sorters tapisseri-
arbeten utföras af

Sally Wredenberg
Lilla Robertsgatan 1, 1tr. upp

Specialite;

Guldbroderi

Samßrini tfåesfaurani
ESPLANAD-KÅPELLET.

Efter utländskt mönster serveras direkt från fat

Ungerska ochRhenska
Viner m.m.

å 75 p per seidel (Scliöppen)

FRISKA OSTRON,
per dussin Fmk 2:50.

Besöls.! Besöls.!

MTHERMES' SALUHALLAR
Alexandersgatan 19 — liagasundsgatan 2.

Subbassementvåningen. Hufvuding-ång' från Hagasundsg.

Lalla slags matvaror, frukter, konserver in. m. till mode-Försäljning af
rata priser.

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

Hygiemsic

Lindfors
(O

63

03 Cfl

N. Esplanadg. 43

7 f. m

nsi an
Med ånga och massage rengöres hud«n från

pormaskar, finnar, frass 1etc,hvarigeuomhuden star-
kes och uppfriskas. (Amerikansk metod),

AGNES JOHANNSEN
N. Esplanadsg. 27, 1 tr. upp

Telefon 33.
Jng

Störstaurval
Pappers- & RitmaterialieliandelGlasvaror

Kikhaltigt lager af Postpapper, Cirkelbestick m. nibilliga priser

glasmagasinet <dflß*
3. Mikaelsgatan 3.

OBS: vid Sidorowska affären

OSKAR ALEXSIZ.

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27.

Fotbehandling1

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

N. Esplanadgatan 27,
1 trappa,upp.

Telefon 63.
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populära konserten
Tisdagen den 22 Februari kl. V* 8 e. m

Societetshuset

Program
Beethover1. Ouverture till rCoriolan

2. Valseur op. Eugenie Onjägin" Tschaikcra-sky
Handel3. Largo

4. „Sommarminnen", suite Kajanus
(Mo-stämning. Våglek, Den värnlösasvaggvisa.

Paus

Wotans afsked Feuerzaaber ur
die Walkiire" Wagner,

Souvenir de Moscau, för violin Wieniawski
(Ilr Charles Gregorowitsch)

Paus

Prolog ur op. Pajazzon" Leoncavallo
Romans Rubinstein
Marsch ur nFaust Berlioz

Obs.! Under solistens föredrag ingen servering

Den enda värkligt praktiska SKRIEMASKIN

//A 3131 O ND,
som skrifver såväl ysk 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
för rumdekoration

Nytt vackert lager! Ytterst billiga priser

i»
taft

Hagelstams bokhandel
Tidskrifter för 1898

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table cThote & å la carte.
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Brudslöjor
kransar, band, spetsar, sidentyger

och plyscher i största urval hos
Firma H. Ellmin.

9 Alexandersgatau 9

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. 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 e: mottagas tacksamt

$Q fTLf \ /7t/i/ /*"'^*I
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Ji Största och bäst sorterade K

ISkidor,
"% Skidstafvar, Skidremmar, Skid-
-m bindningar, Gummi- och Renskinns-

plattor till skidornas fotställen,

H Skidpolityr, Läder- och Renskinns-
pjäksor, Sparkstöttingar m. fl. vin-

■3tersportartiklar.

% W^~ &9&@O par skidor sål-
-3 des senaste vinter.

IItrandt & Blomberg.
Telefon 20 17
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En teaterimpresarios beräk-
rungar

Den bekante impresarion mr Grav
är en för sin tillförlitlighetoch organi-
sationsförmåga högt värderad person.
De med honom ingångna kontrakten
anses som absolut säkra. Han leder
nu Coventgarden-teaterni London, me-
dan han samtidigt afven förfogar öfver
Metropolitan-operan i Newyork.

Han uttalade sig om sin värksamhet
till en imervieware iLondon på föl-
jande satt: Öfver ledningen af två
scener samtidigt behötverman icke vara
stolt. Några amerikanska impresarier
hade ända till fyratio samtidigtigäng,
och jag själf hade ofta sex stora teat-
rar på samma gång. För några är
sedan hade jag en teaterbudget pä
800,000 mark imånaden och jag tror
att jag upprätthållit jämvikten — jag
har äfven haft stora förluster, men al-
drig på operan, och jag skallhädanef-
ter uteslutande ägna mig åt operan.
Visserligen vill jag göra ett undantag
för Sarah Bernhanit, om hon gör sin
amerikanska tournée; dock ligger afgö-
landet nu i hennes hävder. Nio må-
nader opera hvarje är är töröfrigttill-

räcklig sysselsättning för mig, och jag
tänker begagna ledigheten på senhö-
sten till att arrangera en opera, hvars
make Amerika aldrig skådat."

Grav lät interviewaren kasta enblick
i sina räkenskaper och fortsatte därpå:„Märker ni, hur sällan ni vid er blick
i fogelperspektiv träffar pä en dälig
kassarapport från mina föreställningar.
Som regel kan man antaga att pä en
god recett en måndag följer en dålig
på tisdagen; det är lätt begripligt i
synnerhet pä platser där en ständig
opera existerar, ty här blir publiken
ständigt densamma fördylika nöjen och
dess förmåga att smälta Wagner, Gou-
nod eller Meyerbeer är ingalunda obe-
gränsad. Jag är säker om ett fullt
Wagner-hus dagen efter ett fullt Bi-
zet-hus.
Iandra rummet har jag „stjärnor-

nas" dragningskraft, och älven här be-
visa siffror riktigheten af mina beräk-
ningar. Hvad kan det göra mig, om
solisterna vid en föreställning kosta
30 000 mark, om jaghar 20,000 mark
ofver iren behållning! Ser ni, här är
räkningen för en afton, på hvilken två
solister ensamt kostade 16,000 mark.
de öfriga tillsammans beräknades till
20,000 mark. Jag tog in64,000 mark

den aftonen, och jag försäkrar er, det
fallet är icke nägot enstaka."

Nå, men hur bär ni er åt för att
uppnå sådana iecetter?"

Det är mycket enTEelt^^^^Brikanska teatrarna rendera mera
äro större och några platser äro dyrare
än iEngland. Operan är en lyxartikel
och jag tror ibetraktande al itosprå-
ken a ömse sidor om rampen och den
stora risken, att entrépriserna ännu alt-
jämt äro för lågt tilltagna.—

«""►-

Ett tittinhos våra annonsörer
Bore, som denna vinter varit vid ett

så synnerligenvankelmodigt april-humör
i det han ena dagen bister och argsint
kramat om knutarna så att det brakat
och knakat idem, men andra dagen
visat det mest gråtmildasmåleende, har
nu ändtligen kommit i jämt lynne och
synes hafva stadgat sig såsom en gam-
mal man egnar och anstår. Och det
är sannerligen ej för tidigt efter alla
vinterns extravaganser. Alla hafva vän-
tat på denna förbättring. Alla vinter-
sportens talrika idkare i vår sportäl-
skande för att ej säga sportsnobbiga
stad. Och främst firman

Brandt & Blomberg,
som för vintersäsongen vant beväpnad
till tänderna med det yppersta lager
al" alt, som till skidsportens område
hörer och rimligtvis kan räknas. Här
hafva skidparen stått som ystra föl-par
otåliga att slippa ut i skog och mark
för att få prötva sin eleganta smidig-
het, sin styrka och sega motståndskraft.

Firman Brandt & Blombergs lager,
af hvilket senaste år utgick ihandeln
4,400 par skidor, är såsom tillförene
af prima kvalité. Manbehöfver ej vara
specialist för att genast vid första an-
blick af skidkollektionerna kunna be-
döma att firman tillhandahåller endast
yppersta fabrikat. Redan de talrika
expoeitionspris hrr B. & B. vunnit för
sina tillvärkningar och herr Brandts
sportsmannarykte inom skidbranchen
tala till firmans favör.

Förutom de allmänt värderade ty-

Derna: Öfvertorneå, Haapavesi och
Kajana föra hrr B. & B. i handeln
äfven norska backskidor. Dessutom
omfattar lagret, som sagdt, allt, hvad
till skidsporten hörer:skidstafvar, skid-
remmar, skidbindningar, gummi- och
renskinnsplattor till skidornas fotställen,
skidpolityr, läder- och renskinnspjäk-
sor in. m.
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ABRALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, SKILNADEN 4.
Filharmoniska Sällskapet

55:te

gifves

Landtlig dans.)

som finnes är

BODEGA ESPANOIA
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut af endast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA

Barngarderoben
Högbergsgatan 45, Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

018S!Xiolialomtoytot.

CARL BERGROTH
Fabsansgatan 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

/ M^ Engberg

I Helsingfors
försäljes

Jårtinktnr"
tillsvidare i

K. A.Dahlins
Drogaffärer

Glogatan 4 och
&*"— Skilnadsg. 15

fÄ.^^s^A 1 Q.Durchmans
Drogaffärer

li'
I!v

Mikaelsgatan1
o. V. Kajen 20,

II iIÉPi Ä.Silfverbergs
Drogaffär

RBnar huf\ ■ovuSon Mikaelsgatan1
Befordrar hårväxten

IItignidos ihårroten 1å 2
gånger i veckan fflre 1 J. Granbergs

numren— ~ ,
Erhållas i. de flesta apotek,drog- och parfyraafi*ärer i

samt i

|Manuf. affär
(IHagasundsg.ti genomrai 6.Helsingfors]

J Pris iiill.Malmströms
liJjil Herrekipenngs-

i/s»»*
3 'l?

Eric Sundströms Fabiausgatan 27, hörnetaf Norra Es ilanadgatan,isamma hu« som Nordiska Bosä'

Fotografiatelier. tillfälle att i ännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kunder i deras fordringar på ett först» laS5


