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Alla dagar U Ä 41 ää |f a nv Alla aftnar
Middagskonsert nOIB ■ namp Aftonkonsert

från kl. 3 e. m. Wiener Damorkestern J. C. Schwarz. från kl. 8 e. m.
m-., Mym y— —■ mJ*J M «t ~|„ första fiteiisrn 8 tr.upp. (Vanligapriser. Fris- « " ■ r»

ä« #■#* %?#-o fe f #&^ i»®i#w' beiönt j paHs) flniäpa *te|iern * »""■ «pp- yntofrrntJk^" JC^e iO^ I>iMtMÅ.I. K# fC?JTCT (Bmi»a i»"«-. 6 mk pr duSS. p \A\& Helsingfors, Aiexandersgatan17. 1UlU^lUll
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YIIHÅIBEL

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

Jacob Ejungqwsts ?otografisKa Htelier
Jflexandersg. 19 (ing. fr. fiagasunösg- 2.)

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

Vinaffär
Lager af fina äkta

Viner, Cognac, Likörer & Rom,
Grönqvistska stenh. Tel. 3 20.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat

Specialité: CRAVATTER.

AXA LINDHOLM

Alexandersgatan 7. T. 638
OBS.! 6nda specialaffär.

MA.GA.SIN IJU NORD.
Albion Lampmagasinet G. Tahfs

Ylle & Tricotvaruaffär Viner och spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
Unionsgatan 17.

N. Esplanadg. 37. Telef. 1727,Viktor Rydman.
Största specialaffär billiga priser.

Dr Lahmanns

Hilda Lönngrens

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

som elegantaste—=Damklädningar.=—
Modernt och omsorgsfullt arbete garanteras.

Äkta

o

..CiEBIAIIA" lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer.7-7 ■ Generalagentur förFinland, Hagasundsgatan 9..

®&1 <&ogram~
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

billiga priser

N:o 77. Söndagen den 27 Februari

DANIEL NYBLIN, FOTOGEAF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN.

Söndagen den 27 och Måndagen den 28
Februari kl. 7 e. m.

Med benäpt biträde afFilharmoniska Sällskapets orkester,

Kung;Christian 11.
Historiskt skådespeli5 akter, indelade i 9 tablåer, af

Adolf Paul. Musiken komponerad af Jean Sibelius.
Personerna:

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

Marsk Mogens Gjö . . .") ("Hr Malmström,
Riddar Henrik Gjö . . . »p. Hr Fröberg.
Torben Oxe,slottshöfdingå l 9. g I

Köpenhamns slott . .j B. jHr Hansson.
Jens Andersson Beldenak,Ip <" j

biskop iOdense. . .J (Hr Öberg.
DrDidrik Slaghök,konungens fÖr-

Hr Castegren
Hr Riégo.

trogne, sedermera erkebiskop
iLund

Konungens hofnarr
Hans Faaborg, TorbenOxesskrif-

vare Hr Precht.
Hr Öberg.
Hr Lindh.
Hr Svensson
Hr Kahlson.
Hr Precht.
Hr Fränok.
Hr Lindh.
Frk. Bock.

Konungens SKrrrvarcM]
En gråbrödranmnk fl
En officer . . . fl
Förstabonden. . .H
Andra bonden. . B
Tredje bonden. . B
Fjärde bonden. . .H
Drottning ElisabethQHH^^I^HSiegbrit Willums. 11olTlindsKborflJgalfru .H
Dyveke,hennes dotter, l<oii.ungei)^B^BJß^BJß^B

älskarinna .Frk. Holinlumßß
Trude, trotjänarinna hos Siegbrit Frk. Tschernichirß
Två riksråd, hofmän, hofdamer, ofncerare, pager., en

Fru Bränder

härold, en fångknekt, två spelmän,soldater ochbönder.
Första tablån:åslottetiKöpenhamn;andra och tredje
tablåerna:iSiegbrits hus; tredje, fjärde, femte, sjette
sjunde och åttonde tablåerna:å slottetiKöpenhamn;
sluttablån: fängelset i Sönderborg slott. Tidpunkt:
början 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

■

c

."2'8a
Q

i /

Herr Adolf Paul
Vi skynda att för publikenpresentera porträt-

tet af skriftställaren Adolf Paul, hvars skådespel
Kung Christian II"haft så utomordentlig framgång—

succés pyramidale.

éh Bfi ▼ Fotograf SUNDSTRÖMS annons"f -Mm kS?» " a andra och tredje sidorna.

SKANE", Braud- & Lifförsäkrmgsaktiebolag:

raåef
&eorå

Skrädderi-E t ablissement
Östra Henriks^. N:o 1.

Argos hus—= Håller fin finarite material.=—
JEleg-ant snitt.

Prisen beräknas billiga

1898.

SUOIM. TEAATTERI.

Sunnuntaina Helmikuun 27 p:nä 1898
Kello 8
näytellään

bartelmm
S-nä^töksinen draama- Kirj. Philipp Langnian.

Henki1öt

BartholomseusTuraser
Adolf

'si'"* Hemmo Kallio
o S §■ lisakki Lattu.
|.grjjj Emil FalckMeixner

Nasswetter S o- Knvit Veckman
Taavi Pcsonen.Zacharias

Schimmel <2. Eino Salmela
Kirsti SuonioMarie Selber

W^Smestarj) samassa^ÖttoNärl^M
l| tehtaassa (Evert Suonio

Kleppl
Kirjanpitäjä
Albine, Turaserin vaimo Olga Salo.
Bartholomams, Turaserin poika .Olga Leino,
Adolfska, Adolfin vaimo MimmiLähteenoja,
Anna Selber, Marien sisar Sirkka Herzberg
Tohtori Schwazweiss, asianajaja .Oskari Salo

Työväkeä: miehiä ja naisia

Ovet avataan k:io Vs 8- Näytäntö aikaa k:lo 8
ja loppuu k:!o 11.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3.
G. F. GARLANOER.

innehafvare

!iUsorteradt In^a
1111!'" u- i-1- -

1 ■■ v^^flfoiMLampoi1,Ulas, Porslmer, Nickel- jundorklfiil^^^M
tjiror, Byster, Barnvagnar, Petro- *,

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.Ensarmförsäljn. af Jouvins &

Grenoble världsberömda 0. Henriksgatan N:o 3.
Största lageraf inhemskaskodon. Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

Billigt iparti & minut

C* P DYSFWD/ÄHL Fotografisk Atelier.
%J* .A. " Arl> JL AJ^AilAJf JIa,A,A?.JIA Dorträtter i visitkortsformat å S IXlk,pr duss,

Albion LamDDumakasimi
Omistaja

Victor Radman.
Sisurin erityis liike

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

steirvaunuja, Petroleumia &
Benziniä.

Halvalla tukuttain ja vähittäin.
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Brudslöjor
kransar, band, spetsar, sidentyger
och plyscher i största urval hos

Firma H. Ellmin.
9 Alexandersgatan 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 emottagas tacksamt.

1 <* CX2

|fJ fc 3f gli
3jj |k |
CO . " :o ro

-p4
'

tj ca
gO1 ♥"g_^

cr£

3 Största och bäst sorterade &
% lager af -f-iSkidor, i
I I
J| Skidstafvar, Skidresnmar, Skid-
Jf bindningar, Gummi- och Renskinns-
"4| plattor till skidornas fotställen,

3 dkidpolityr, Läder- och Renskinns-
pjäksor, Sparkstöttingarm. fl. vin-

"*■§ tersportartiklar.
§É^~ 4,^©O par skidor såL

3 des senaste viu^^^^^^B
Brandt & Blomberg,ITelefon 2017.

Helsingfors, Mikaelsgatan 19. fe

(0
(6
S)
(6s

(B

O
■■

för rumdekoration

Nytt vackert lager! Ytterst billiga priser

w ~-.Hagelstams bokhandel
Tidskrifter för 1898.

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

HARALD VVASASTJERNAS Bio ms terhandel, skilnaden 4.
Fiiharmoniska Sällskapet.

populära konserten
Tisdagen den iMars kl. 1/« 8 e. m

Societetshuset

Program
Akademisk ouverture

Aufforderung zum Tauz

Svensk rapsodi N:o 1

Ouverture till Husitska"
Konsert för violin

Allegro appasionato. Audante. Finale
(Hr Charles Grigorowitsch.")

Balletmusik ur op. Faust"
Förspel till op. „Manfred"

Obs.! Under solistens föredrag ingen servering

Den enda värkligt praktiska SKUIFMA SKIN

//A 3131 O ND 9
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

Abends"

58:de

gifves

Paus

Brahms

Weber
Raff
Hallen

Dvorak

Mendelssohn

Grovnod,

Reinecke,

Moszkowski

BODEGA ESPANOIA
Helsingfors.

Försäljningipartioch minut af endastäktautländska

VINfiR &
SPIRITUÖSA.

Barngarderoben
Högbergsgatan 45, Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

O3E$ JS! Hiols-alomtoytot.

CARL BERGROTH
Fabiansgatan N:o 29,

Telefon N:o 750,

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på flaskor som litervis från fat.

i:sta Klass

BADINMTTNIM *^
Wladimirsgatan 32. Telefon 197

J. W. Engberg

I Helsingfors
försäljes

kfl
Doktor Hornborgs

Jårtinktur"

1 K. A.Dahlins
Drogaffärer

Glogatu,n.4 och
Skilnadsgr. 15.

JM
Q. Durcnmans

Drogaffärer
Mikaelsgatan1
o. V. Kajen 20.

A.Silfverbergs
Drogaffär

n?énäM!ufVudBvåieii Mikaelsgatan 1
! Befordrar hårväxten

Ingnidea ihårroten142
gånger i veckan filre

j kamningen.
U J. Granbergs
ii1 Manuf. affär

Ungarisch

Paus

som finnes är

Från Stockholms teatrar
XXIII

Dramatiska teatern uppförde nyligen
för första gången en svensk original-
pjes, ett lustspel i tre akter, benämdt
Gurli, hvars författare dolt sin myk-
ket omdiskuterade anonymitet bakom
pseudonymen Petrus Holmiensis.„Lustspelet" tangerar emellertid el-
ler glider betydligt öfver pä farsens
område samt erbjuder bra litetaf värk-
lig originalitet men så mycket flere re-
miniscenser från dussintals tyska far-
ser och s. k. lustspel.

Gurli, en sjuttonårs söt och glad,
ofördärfvad flicka, är ett kärlekens barn,
som altifrån tidigaste år omhuldats af
en ung målare, professor Stolpe, bo-
ende isamma hus där det föräldralösa
barnet inackorderats. En vacker dag
blir den unga flickan emellertidhämtad
bort a£ en stränggrefvinna Skytt, hvil
kea upptäckt att hennes man, den ga-
lante hr grefven, är flickans far och en
numeraafliden ballettstjärnahennes mor.
Grefvinnan uppgifver sig vilja rädda
det stackars barnet, som hon anser
hafva blifvit moraliskt och intellektue.lt
förvildadtiden krets af äldre och yngre

konstnärer, där hon tillbragt en god
del af sin ungdom, och skickar henne
till en anstalt på landet för att seder-
mera få henne helt och hålletutom sin
sfär. Genom en tillfällighetmåste hon
dock om en tid h3'sa flickan under sitt
grefliga tak för några dagar, hvilket
föranleder svåra konflikter och stormiga
husliga uppträden. Gurli flyr till sin
forne faderlige vän, målareprofessorn.
Under skilsmässan hafva de båda kom-
mit underfund med att de älska hvar-
ann, och inärvaro af den indignerade
grefvinnan och den acklamerande gref-
ven jämte andra sympatiskt stämda
vittnen lörklara de sin karlek för hvar-
ann. Och så går ridån ned.

Eg rätt talangfull karaktärsteckning,
som kommit två, tre typer till del, upp-
bär det handlingsfattiga och ej så värst
spirituella stycket, som dock iersätt-
ning präglaa af godt lynne.

Den fVamgång farsen rönte vid går-
dagens premiär får dock nästan uteslu-
tande tillskrifvas det förtjänstfulla ut-
förande ett par roller erhöllo.

Fru Hartmann såsom Gurli var från
början till slut förtjusandegenom lif-
fullc behag och passionerad styrka i
sitt spel, men ook genom den innerlig-
het, värme och oförfalskadehjärtlighet,

hon med säker och nyansrik konst för-
stod inlägga däri. Man far t. ex.säl-
lan se en skådespelerska gråta på så
naturligt sätt på scenen som fru Hart-
mann lyckades göra med en virtuo-
sietj som gaf fulländad illusion. Men
hon kunde också skratta på det me -it
smittsamma vis och ta sig ton af för-
orättad oskuld, som inbragte henne
applåder för öppen ridå.
Ihr Personne hade den gamle ga-

lante gretven, som nu börjatgå ibarn-
dom igen, fått en ypperlig tolk. Ma-
skering, minspel och framför alt replik-
behaadlingen voro af högkomisk vär-
kan, på samma gång som karakterise-
ringens träffsäkerhet och konsekventa
genomförande måste väcka beundran.
Han mottog ätven applåder för öppen
ridå.

Fru Stjernvall lyckades icke illa som
den stramstyfva, stolta och rigorösafru
grefyionan —

■ tödd Erikson
—

och hr
Bieckström var rolignog som anistslarf-
ver, hvilken for öfrigt delvis kopierats
efter en mycket bekant, nuenera afli-
den, Stockholmsartist.

Välvilligt och rikligt bifall ägnades
de uppträdande efter hvarje akt, såväl
från den fullsatta salongen, som den
kungliga logen, där konungeu och kron-

prinsen syntes. Till sisi ropades äfven
på författaren, men hr Personne fram-
trädde och försäkrade, att pjesens för-
fattare vore fullständigt obekant för
steatern direktion. Lkt.

Erlkönig"
En nyupptäckt sång af

Ludw. van Beethoven
Islutet af förra året utgafs från den

bekanta förläggarfirman Schubert &
komp. (Felix Siegel) i Leipzig en i
hög grad intressant publikation, nämli-
gen en ny melodi till Goethed Erlkön-
ig" -— af Beethoven! Ludw. Hart-
mann skrifver härom:

„En och annan musikiilolog har vis-
serligen förut haft kunskap om att en
skriftlig uppteckning af sängstämman,
komponerad' af Beethoven till den be-
römda dikten, existerade iWien och
att den som en skatt bevarades iMu-
rfikvännernas sällskap därstädes. Det
dyrbara manuskriptet torde härröra från
något af åren 1805, 8 eller 9. Det
framgår visserligen af den fotografiska
reproduktion däraf, som åtföljer den
Schubertska upplagan,att det ursprung-
ligen endast är ett af mästaren gjordt
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GUiDO HORNBORG.Helsingfors
Telofon ISSI

IPris pr flaska 3 mk |

Sä3#

ÉÉfÉfiiisls^äiS

Hagasundsg

Uj L.Malmströms
Kll Herrekiperings-
|li| affär
må N. Esplg. *5.

g

Eric S&indsfräms Fabiansgatan 27, hörnetaf Norra Esplanadgatan, isamma hu«> som Nordiska Bosättningsmagi

tillfälle att i ännu högre grad än hittils tillmötesgå ärade kunder i deras fordringar på jett första klasseiFotogra/iatelier.
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Iséi
Besök.!Märkning

£j£T HERMES' SÅLUHALLARoch alla sorters tapisseri-
arbeten utföras af

Herrar Akademiei
Obs.!

IStudenthusets Restauration äter man
bäst och billigast.

Frukost, Middag och Kvällsvard
för 50 mark per månad.

RISTÄURMTTrt
Kaserngatan Jfl

Fullständig restauration! w
Öy^eidlar Varma portioner m. m ML_J

mivnn&ff.£7.

J..NEUMAO.Ång-Korffahrik.
Humleberg 5. Tölö Tel. 13 34.

Försäljningslokaler
Trekanten 3 (Spennerts hus), tel. 983. SödraEspla-

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

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda SpecialfabrikiFinland för

Järnsängar o. Madrasser,
Betydligt billigareän de utländska.

Illustrerade katalogerpå begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständiggaranti.

ALEXANDERS TEATERN.

*3faliQnsfia (Bparan
Söndagen den 27 Februari kl. Va 5 e. m

Grodtlcöpsföreställning
med nedsatta,priser.

För sista gången

Pajazzon.
Opera i2 akter; musiken af Leoncavallo.

Personer

Canio, direktör för en marknads-
teater S:r Signoretti.

Nedda, hans hustru1 S:ra "V. Colombati
Tonio, narr \komedianter S:r C. Pimazzoni.
Beppo, J Dovani.
Silvio, förmögenbonde . . " . M. Cleco.
n > bönder Petrucio.

Bosoieri.
Allmoge.

Handlingen försiggår iCalabrien nära Montaldo
Uppträdande personer ikomedien:

jjColon^ma^örraderi.
"

K:r Signoretti.
K:>-i V. Colombatifc:r '■" Fimazzoni.
H.. Dovani.

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

Kostymerna från Fru Bergers etablissement
Med benäget biträde af Klliarmoniska sällskapets or-

kester iHelsingfors

Börjas kl. 5 e. m

I JULIUS SJÖGREN Io a 5»
Mikaelsgatan 4, Centrals hus. >»* Ylle- och trikotvaruaffär. »

ti Välsorteradt lager. Billiga priser. >»

TS^1

apparater, mönster, garn och tillbehör, hvarmed
vackra arbeten kunna åstadkommas såsom mattor,

dynor, slädryor etc. Apparatens handhafvande ä-
re3 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
BAU^KLVDEK.

Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2

K. F. Larsson,

C. E. LINDGREN's
Borst- cfc PonselfaiDrlls.

Rödbergsgatan 9,. BUTIK Alexandersgratau 46.
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta tillverkningaripartioch' mi-
nut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order
trän landsorten expedieras prompt.

O E. LINDGREN.

Sally Wredenberg
Lilla Robertsgatan 1, 1tr. upp

rata prisc:
Specialite;

Guldbroderi
Saluhallarna

och 6—lo e. m,

Siam6rini cffiesfaurani
ESPLANAD-KÅPELLET.

Efter utländskt mönster serveras direkt från fat

Ungerska ochRhenska
Viner m.m.

a 75 p. per seidel (Schöppen)

FRISKA OSTRON,
per dussin Fmk 2:50.

utkast, och hvar och en kan af repro-
duktionen inse, att det icke var mycket
au göra af alla dessa kringströddano-
ter och nottecken. Det behöfdes goda
konstnärliga ögon, fast tro på och för-
troiighet med uppgiften, pietet och mod
för att begripa och ordna det hela.
Sängstämman var temligen nöjaktigt
fullständig, men ackompagnementet!
Dock finnes äfven detta på tvä afgö-
rande ställen noggrannt bestämdt af
Beethoven, nämligen vid den förföriska
sängen af elfkungens döterarochislutet.

Nu har en bekant tysk tonsättare,
Reinhold Becker iDresden, sedan läng
tid tillbaka burit på den tanken att för-
siktigt och bängifvet fullborda Beetho-
vens nErlkönig", för att sedan öfver-
lämna arbetets skridande ät en större
förläggariirma.

Vid en dylik af ett ar-
bete kan man gå till väga på flera
olika säte. Det gifvea människor, som
finna det pietetslöstatt försöka fullborda
en Goethe, Schiller eller Beethoven.
Andra finna det lika pietetslöstatt lata
skatten iörkomma, och andra åter anse
slutligen, att skatten visserligen bör
bringas i dagen, men oberörd at alla
bearbetare.

Reinhold Becker har gått till sitt ar-
bete utan att bekymra sig om den ena
eller den andra åsigten. Beethoveus
melodi står där som gjuten ikoppar.

Det förelåg säluada ingenting annat än
att försöka gissa de modulationer och
pianofigurer, som föresväfvat mästaren.
Och äfven i detta hänseende funn.os
afgörande fingervisningar ide åtta slut-
takterna. Genom ett skickligt använ-
dande af sextondels-gruppen i ackom-
pagnementet har en fullt äkta Beetho-
vens-komposition uppstått, må hända
alldeles sådan som Beethoven själf
skulle ha åstadkommit den, ifall han
fullföljt sin plan. Ett präktigt resul-
tat af Beckers genialiska gissningsför-
mäga!

Frågan, hvarför mästaren låtit en af
sina skönastemelodierligga obegagnad,
är icke så lätt att besvara. Schuberts
Erlkönig" är skrifven 1815 och gjorde
ett oerhördt uppseende. Beethovens
utkast, som Schubert naturligtvis omöj-
ligt kan ha känt till, är må hända 4,
6 eller 10 år äldre. Ar det då otänk-
bart att Beethoven, då han hörde ta-
las om Schuberts triumfer, lät sitt ut-
kast ligga obegagnadt?

Under alla förhållanden görBeetho-
vens nu af Becker fullbordade Erlk-
önig" ett fullkomligt helgjutet intryck.
Inom den musikaliska krets iDresden,
hvare.it balladen i sin nya skepnad
först framträdde, väckte den ett oer-
hördt uppseende och det skallnog icke
dröja länge, innan den banat sig väg
till hela den öfriga musikvärlden".

Utanför cirkus stodo några gossar WOtlSßr.
och sågo girigt in imanegen hvarje — Paris. Mästersång-
äng dörren öppnades, 011, talar tidnin- sparne", som pä Stora operan nu upp-
gen Köbenhavn. En äld e, välklädd lefvat mer än 25 representationer, harherre, som säg dem, gick dä fram och under 9 sädana inbragt ej mindre än
frågade: -200,000 francs eller mer än 2/3 af in-— Hnr ni lust att komma dit in, kornsten under 4 veckor. Att ,Les
pojkar? maltres chanteurs", detta äkta tyska—

Ja! skreko pojkarna på en gång, musikverk, bereder en dubbelt så storoch så följdede den välklädde herrn in. inkomst som Gounods '
Faust" eller— Räkna de här pojkarna, sa' herrn Romeo och Julia" (på !-amma tid?),

till kontrollören, och kontrollören lade det är i sanning en. stor sällsynthet i
pekfingret på hvart hutvud ochräknade musikens historia!* utbrister en tysk
alt efter som pojkarna gingo förbi ho- tidning.
nom ocii försvuuno upp på galleriet.
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ivilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsftfremål och apparater, är därförei

;e. Pris för visitkortsfotografw, Fmk 6 pr. dussin

Alexandersgatan 19
— Hagasundsgatan 2.

Subbassementvåningen. Hufvudingång från Hagasundsg.

Försäljning af alla. slags matvaror, frukter, konserver m. m

Helgfria dagar

Hpniffi
Jdsb

Största urval

iBiS biHiga priser

e^a glasmagasinet
3

OBS:
MikaeSsgatan 3.
vid Sidomwska affären

OSKAR ALEXBIZ.

7 f.öppna

aansi

Glasvaror

mg
Med ånga och massage réngöires huden frånpormaskar, finnar, frassel etc,hvarigenom huden star-

kes och uppfriskas. (Amerikansk metod).
AGNES JOHANNSEN

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

Sjelfva sängen föregås af en Bek-
kers notis om denna och om hans be-
handling af skissen, hvarpå denna föl-
jer i nottryck efter Nottebohms med-
delande. Sången är ursprungligen
skrifven iD moll, men förekommer nu
äfven i C moll med både tysk ochen-
gelsk text. Melodien är särdeles ut-
trycksfull och ackompetgnementet för-
träffligt. Den blott och bart såsom en
förut okänd sång af Beethoven högst
intressanta kompositionen är ioch för
sig till sitt musikaliska innehållaf klas-
sisk skönhet och värd att införlifvas
med hvarje sångares musikbibliotek.

—*""►—

Han räknade dem

De' va' elfva, sa' han när den
siste pojken var försvunnen— Tack ska' ni ha, sa' herrn, jag
trodde inte de' va' så många. Tack,
tack. Därmed vände den välklädde
herrn ryggen till for att gå igen.— Väuta lite, sa' kontrollören,skall
ni inte betala för dem?— Betala för dem!sa' den välklädde.
Det vet jag inte hvarför jagska' göra.
Jag bad er bara räkna dem. Jag var
cämligen inte säker på, om de' va'
elfva eller tolf...Tack för vänligheten
ialla fall.

Därmed gick den gamle herm och
lämnade kontrollören ien sinnesstäm-
ning, den ingen kan drömma sig.

lEESosöIslI

till mode-

10 e. m. Söndagar 7— 9 f. m

//*/M? Lindfors

99

09 09

w!S"Xsnwft

Helsingfors, Berggatan 10.

TM. WULFF9 ®
Pappers- & Ritmateriaiiehandel

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

*~~-i~"V

Fotbehandling-
meddelasaf Agnes Johann-sen utex. frän Koagl. Hot'
Fältskär Ch, Berggren.

N. Esplanadgatan 27,
1trappa upp.

rrelsfo^. 83.

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27.

I
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Innehatvaro:E. Nyberg.

Biner & Spirituösa.

Brefpapper Ang. Wy. Hartwall.
Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager ai ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

Helsingfors, Ålozanciersg. 26,

Telefon 169,
olinierade.

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

firmatryck utföras Hlligt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgat 15.

HO
Söndagen den 27 Februari 1898

program.
SchwarzRudi-Marscli
Strauss,Couplet-Quadrillc

Lustspiel-Ouverture Keler Béla.
WaldteufelToujours ou jamais, Walzer
Goublier.5. Madrigal a laMarquise
Lecooq6. Pappenhochzeit

7. Ouverture zu nDichter & Bauer" Suppé
Zeller8. Grubenlichter, Walzer
Sullivan9. Fragmente avs »The Mioado"

10. British patrol Asch.

11. Nordisches Bouquet Schwarz

12. Unter dem Doppeladler,Marsch "Wagner

~^ATITO^

_ a to "

fe °
3 2

W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Älexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

!«&, Franska Lifförsäkringsbolaget gjv

LUR B AlNE,
Garantifonden: 98 miljoner Frcs.

SS Bolaget meddelarfördelaktigafförsäk- gg})Jjtf ringar af alla slag. Genom samarbetemed W
sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- %£/)

'SÉ bahie et la Seine beviljas de försäkradevid sgjv,
sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,

(JSäp hvilka fullkomligt säkerställa såväldeu för-
(®§ säkrade och hans familj, som ock de per- gjj«
;g| söner, med hvilka han siar iaffärsförbin- ~^

delse för den oundvikliga förlust, som en *0)
'SS sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- gjjj

ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- 3s?*$^ skänker nämligen, såsom allmänt bekant, $ä^
ifljl premierna för hela sjukdomstiden och utbe- @jh

taiar 3/é af kapitalet,om sjukdomen är obot-
155» lig och resten vid dödsfall.
'Sgl Bolaget LTrbaines försäkringar äro 0h

därför särskildt att rekommendera för her-
Vsg? rar affärsmän, då det gäller att säkerställa ®SJ)
-SÄ större affärsföretag genom lifförsäkring, @h
;*& emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-

samma störingar svårare sjukdomsfall all-
(lti& tid med» öra och hvilka ofta nog bringa bor- 0h

ges- och förlagsman stora förluster. SK
För dessaväsentliga fördelarerfordras

icke några extra premier utan endast att
den försäkrade afstår från den årliga vinst- ;§?

>J^ andelen.
Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. g»)

©ar/ 2?oii éfinorring. É

S:r Degrandi
Cleco

S^raDovani
S:r Petruccio.
„ Tibiletti.

S:ra Colombati
|S:r Beltrarno
\ „ Coletti.

„ Boskieri

Handlingen försiggår ibyn Terracoina

Kostymerna frän Fru Bergers etabiissement.
Med benäget biträde af Filharmoniska sällskapets or-

kester iHelsingfors,

Börjas kl. V28 e. m

„© 1© IL/6

för munnens, näsans o. hudens vård

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52
Helsingfors

TEL K AMP.
Måndagen den 28 Februari 1898

program:
Hoch Habsburg, Marsch Kral

Ouverture zu »Banditenstreiche'1 Suppé,
Arm iri Arm, Walzer Strauss
Duett avs »Traviata" Verdi
Herzenskönigin,Walzer Schubert

6. Fragmente avs nßoccaccio" Suppé,

7. Ouverture zu »Orpheus inder Unter-
welt Offenbach

8. Fantasie avs Pajazzo" Leonoavallo
9. Puppenfee, Walzer Bayer

10. Suomalaisia, Potpourri Pahlman,

11. Die Miihle im Schwarzwalde, Idyll Eilenberg.
12. Schwarz-Marsch Dworschak

€. GOHLE.
Lamp-, Galanteri- & Kortvaruaffär

en gross; en detalj.

J. C. MiEXMONTAN

ALEXANDERS TEATERN.
<3faliensfia (Bperan

Söndagen den 27 Februari kl. XJ2 8 e. m

JLf'skedsföreställning;

Fra Diaoolo.
Musiken af Aubert,Opera i3 akter

ODOOOOOOOOOOOOOOO
o Kongl. Karolinska Institutets|
Q Bakteriologiskajaboratoriiiin. ©
Ä På begäran af Tandläkaren Herr A. Ä
2if Lenhardtson har jagundersöktett af honom j)f
fcj sammansatt munvatten, kalladt %£JQ Albin Lenhardtsons Q
© STOMATOL O
ff% och får häröfver afgifva följandeintyg;
f?l 1. Lösningen är opalfärgad och tillreak- £\Sf tionen svagt alkalisk. 3C

2. Den värkar nedförd i tarmkanalen G/
Ä icke giftigt. Ä
2T 3. Den förhindrarunder en tid afminst 2jf
Gj 24: timmar syrebildning imjölk. GJ
Ä| 4. den värkar upphörandeellerhögst gkYr väsentligt hämmande af förruttnelse- 3?
G? jirosesser. V/
Ä 5. Den dödar kolerabakterierpå Ys p\af minut samt tyfoidfeberns,difterins och JjrC3rosfeberns bakterie på omkring lminut,
Ä 6 Den dödar utspädd med 2 delar Q3»[ vatten kolerabakterierpä mindre än 1mi- 2jr

nut, rosfeberns och difterins bakteriepåmin- ,^J
0% dre än 2minuter samt tyfoidfebernsbakterie|Ä
3^ på 3 minuter. XV^ Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet v£

sålunda eger förmåga att upphäfvasyrebildning och för-
%£J ruttnelso imunhålan samt ytterst snabt förstörsjuk-

domsbildande bakterier,somdärstädes kunna förekomma,
\J måste jag på det högsta hos allmänheten förorda \J
fjl dess bruk.
\f Att det samma äfvensomyttre medel imänga hän- \J

seende böräga en vidsträckt användningframgår osökt
af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande värkan. %£p

$J Stockholm, den 6 April 1895. $J
Med. Dr.,Docent ibakteriologividKarolinska Institutet. (P7^

Personerna
Fra Diavolo, under namn af Malkio

San Marco
Lord Pockburg, en resenär . . .
Lady Pamela, hans hustru . . .
Lorenzo, kapten vid karabiniererna
Matheo, värdshusvärd
Zerlina, hans hustru
G-iacomo ) Fra Diavolos vänner
Peppo lH
Francesco, Zerlmas^astmjui
En bonde...

Bondfolk, karabinierer m. m,

a ■

Ledig annonsplats.

HÖIS.K. A. DAHLIN
DROGHANDEL, Sadu å 20 p:i

Skilnaden 16—17. Elvira a 15 p:i,
Glogatan 4.

Reine de Hol-Fönstervadd.
Fönsterkltt, lande å 15p:i

hosLohsr-s parfymer.
Helcolin (Råtfgift)
Viol tvål in. in. t> ReinckeJac

Tisdagen den 1 Mars 1396

1. Prater-Marsch
2. Lose Blätter, Quadrille
3. Liebestraum, Gavotte
4. Herbstweisen, Walzer
5. Grossnriitterchen
6. Zigeunerchor avs »Trovatore"

7. Ouverture zu nSi j'etais roi"
8. Wintergartensterne, Walzer
9 Fantasie avs Cavalleria rusticana". Masoaani,

10. Boshaft, Polka
11. Svenska toner
12. Richards-G-alopp

OBS.! Saison Noveautés inkomna. OBS.!
Sorås", f£aß~, *&ägg~ ocR j OBS.! PartilamDOP

Kupor,Brännare, & bordsj
j%ll£t slags lamptilltooliör É^^^^^^^^H^^^^^^^^H

pC^~ Störstasortiment. ~Wts
Brons och Kristall Ljuskronor,Kronor för gas & elektrisk»
ljus, Lanipetter, Väggarmar, Lampslöjor, Skärmar; si<len,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^[
crépe, siitinM

Största urval Amplar
o:x:tx-£», finaoch ~k>illJLg;£i

(ifrån Fmk 6. 8'" rundbrännare.)

Extra

H:fors 1898, HuvudstadsbladetsNya Tryckeri

"program:
Richter
Mehler,

Fischer.
Waldteufel.
Langer
Verdi

Adam
Kersten

Ziehrer
Meissner
Ertl

r=*

&>'.
CO

CO

Sö
n■

O

Du3

3^

s3
5tak, vägg

lampglas, veke.

H(Återförsäljare erhålla
ra^i, möjliga,rabatt).

Bordslampor, Wunderlampor, Alaba-
Superbalanipan" (största ljuskraft),

nor, Prismer, Ljusmanschetter.)
Italienska Terracotta Taser, Fat & Figurer,Franska

och Böhmiska Bisqvit & Porslins Figurer.

billiga
Nytt!

»4.


