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C}EBMiSI A" LIFFÖRSÄKRINGS AKTIE BOLAGISTETTIN. FerH Stamer""
Generalagentur förFinland, Hagasundsgatan ?■. x wm*auvi.

oaram~dsfaåef
Tidning för Helsingfors

A. W. EKLUND & C:o
Skrädderi-E t ablissementSkilnadsgatan 19. Telefon 310 Teatrar och Konserter.Välsorteradt lager af Östra Henriksg. N:o 1.

Argos hus.

Viner & Spirituösa -tSS Håller fin finaste material. =—
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredagbilligapriser. JEleffant snitt.

Prisen beräknas billiga

Onsdagen den 19 JanuariN:o 60

D ANIELNYBLIN, FOTOGEAF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN.

Onsdagen den 19 Januari 1898
Kl. 7,30 e. m.

Med biträde af Filharmoniska sällskapets orkester
under anförande af Hr F. Neisser.

Satu 3:ssa seikkailusaa proloogilla (5 kuvaelmaaj
K.Topelius.

fclaltijan valtakunnassa.
1 enk ilöt:För fjerde (8:de) gången

Katri Rautio
Olga Salo.
Helmi Talas.Prinsessan Törnrosa.

Sagospel i4 afdelningar jämte Prolog af Z. Topelius
a
:O
In
m

'■aProlog. 1. Faddergåfvorna. 2. Törnrosa. 3. Prins
Florestan. 4, Slottet.

Eegis: Mauritz Swedberg
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Personerna
. Hr Malmström.
Frk. Gerasimowitsch,. Frk. Bergroth.
. Frk. Tschernichin..Hr Precht..Hr Fröberg.

Hr Lindh.
Hr Eiégo.
Frk. Spennert.
/Fru Stavenow
(Fru Kiégo.

Kungen . .
Drottningen
Prinsessan Törnrosa ....
Riksrådinnan Kunigunda . .
Hofmarskalken von Cirkel . "
Prins Florestan
Kungliga Barnsköterskan . .
Öfverste Munskänken....
Mästerkocken
Mästerkockspojken Sam . . .
Narcissa)prinsessans hoffröknarLofkoja /
Lilla Susanna
Ljusögal
Hulda

ST [Goda Feer .. .
Måna
Stjerna J
Mörköga,Dödens dotter . . .
Barbra, bondkvinna. . . . .
Gamla Susanna
Dorina, bondflicka ......

(Frk.Holmlund
Frk. Liljander.

/Prk. Bonnevie
Fru Stavenow.
Frk. Backman.

Frk. Bock.
Frk. Backman.
Fru Bränder.
Frk. Bonnevie.

Hofdamer.Hofherrar. Vise män. Soldater.Folk,
Tiden obestämd.

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

SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:
Alla dagar H«

— . ■ l# £Z m* n Alla aftnarOtel Kamp AftonkonsertMiddagskonsert
Wiener Damorkestern J. C. Schwarz,från kl. 3 e. m.

KTH p1ol TI FörstaAteliern i tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) TH i O
H \TQ nIROT*CV »"dra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss H ÄTA CPT* S\ 1

GO

J.H.Wfekeis
TIIHAIBII.

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

3acob Eiunsdtists TotografisKa Jltelier
flkxandmg. 19 (ing. fr. fiagasunasg. 2.)

Utför omsorgsfullt ocb till billiga priser allt fotografisßt arbete såväl
inom som utom atelieren. Celefon 2453.

C. F. GARLANOER.

från kl. 8 e. m

AXEL PALMROOS
Vinaffär.

Lager af fina äkta
//ner, Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenh. Tel. 3 20.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat. 43

Specialité: CRAVATTER.

©

Albion Lampmagasinet
innehafvare

Viktor Rtjdman.
Största specialaffär

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

leum & Benzin.
Billigt iparti & minut,

Hilda Lönngrens AXA LINDHOLM
Kaserngatan N:o 26

förfärdigar af resp. kunders egna tyger såväl enkla Alexandersgatan 7. T. 638som elegantasfe—=Damklädnlngar.=—
Modernt och omsorgsfullt arbete garanteras. OBS.! enda specialaffär.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Äkta
Viner och spirituösa

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

Unionsgatan 17

Juho WirtanensVälsorteradt lager, billiga priser.
Hufruddepot af Dr Lahmanns

underkläder. SKOAFFÄR.Ensamförsäljn. af Jouvins &
C:o's i Grenoble världsberömda
handskar.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Största lageraf inhemska skodon. Prima
gummigaloscher, äkta Cöllanoljam. m.

grafisk Atelier.
ts/tkortsformat å G mk, pr duss.

Albion Lamppumakasimi
Omistaja

Victor Rijdman.
Suurin erityis liike

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

stenvaunuja, Petroleumia &
Benziniä.

Halvalla tukuttain ja vähittäin.
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Signor Guiseppe Pimazzoni
Genom sitt storartadeåtergifvandeaf prologen

iLeoncavallosPajazzon" och för öfrigtgenom de i
allo glänsande musikaliskt-dramatiskabilderhan gif-
vit under italienska operans härvara är signor Gui-
seppe Pimazzoni för närvarande en bland operans
manliga artister, som utgör föremål för publikens
mest odelade sympatier.

O"W» f Fotograf STJNDSTKOMS annons
-*■W»« å andra och tredje sidorna.

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Tammikwun 19 p:nä 1898

Lastennäytäntöalennetuilla hianoilla
Keilo 7.

Prinsessa Ruusunen.
Proloogi

Valotar
Sulotar
Koitar
Päivätär
Tähdetär
Kuutar

Lilli Högdahl.
Hilma Rantanen.
Kirsti Suonio.

Tuonetar
EmsiimnaTnei^sentkäim^i^^lolTTw LAHJAT.

Henkilöt:
Koitar. Päivätär. Tallhdetär. Kuutar. Tuonetar.. Benjemin Leino..Mimmi Leino.

Valotar. irinlota
Kuningas .HKuningatar^H
Prinsessa U^l;uusunen apsena
Hovimaraki von Cirkel.
Valtioneuvoksetar Kunigunda

Kaarle Halme.
Naémi Kahilainen.

Yljmmäinenjuomanlaskija Emil Falck.
Ylimmäinen mestarkokki Jisakki Lattu
Sam, kokkipoika .
Kuninkaallinen lapsenhoitajatar

Olga Poppius.
Mimmi Lahteenoja.

Toinenseikkailu. KUtTSU
Henki1dt:

Valotar, Tuonetar, Kuningas, Kuningatar. Hovimarrfri von Cirkel
Valtioneuvoksetar Kunigunda, Ylimäinen juomanlaskija, Ylimmäi-

nen mestarkokki, Sam.. Olga Leino.
/Lilli Högdahl.
\ Helmi Talas.

Frinsessa Kuusunen . .
Dlantha} I'änenlKgjgjm^
Pikku Sanna gH:san vuo

Eino Salmela
Oskari Salo.
Evert Suonio.
Aleksis Eautio.
Evert Suonio.

Viisas
Valtioneuvos
Kitari
Merimies .
Kalastaja.
Puutarhuri
Talonpoika

TaaviPesonen.
Otto Närhi.

Kukkasten haltijätar Kirsti Suonio,
Vanha tonttu

Konnä^äéTkkänu^FßTfflsS^FLOTtESTAßT.
H flnk11flt:

Valctar, Tuonetar, Kuningas,Kuningatar, Prinsessa Buusunen, Ho-
vimarski von Cirkel, Valtioneuvoksetar Kunigunda, Ylimmäinen

juomalanskija, Ylimmäinen mestarkokki, Sam.
Prinssi Florestan......Knut Veckinan.
Vanha 108 vuotiaa éukko Mimmi Lähteenoja.
Barbara-äiti ■ Olga Salo/
Doriina, paimentyttö . . . . . .Hilma Eantanen.
Hoviherroja, Fovinaisia, Hovipoikia, Airueita, Kuninkaallinen
kaarti, Viisajta, vaJtioneuvoksia, Ritaria, Merimiehiä, Puutarhu-reita,Talonpoikia, Kukkasia,Periosia, Tonttuja.
(Ensimäisen ja toisen seikkailun välillä on kulunut 15 vuotta;

Toisen ja kolmannen välillä 100 vuotta.)

1898.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3.

N. Esplanadg. 31
(Catanis hus.)
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Societetshuset Högbergsgat.45.
Obs.! Stort urval af förkläden.

Program
Ouverture till op.LaPrincesse

Jaune Saint-Saéns
S-m

=S

""55

I=3
CD
"—3IKAöTscHUKSTÄMPELFABRiK.SiImmer öder nimmer", vals . Waldteufel

Barcarole Tschaikowsky
<=5Norsk rapsodi n:o 3 Svendsen.

Paus CARL BERGROTH
Fabiansgatan N:o 29,

Telefon N:o 750

Ouverture till op. Friskytteu. Weber.
a) Berceuse \för vio-( Hillier.
b) Perpetum mobile J loncell( Fitzenhagen SPIRITUÖSA och VINER

såväl på flaskor som litervis från fat.[hr U-eorg Schneevoigt.)
■\lassenetScénes Alsaciennes

i:sta KlassDimanche matin. Au oabaret.
Sovs les Tilleuls. Dimanche soir

BADINRÄTTNING i»Paus
FörspeltillLoheugrin(AktIII) Wagner Wladimirsgatan 32. Telefon 197

J. W. EngbergIntermezzo ur Naila Delibes,

Tröt de cavallerie Kubinstein
Obs.! Undar solistens föredrag ingen servering

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN Ledig annonsplats.
HA MMO ND.

som skrifver såväl rysk som vanlig1 skrift.
Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

*T3Generalagenter för Finland & Skandinavien,
CCS

"cöa
"m> i*

Hagelstams konsthandel.
<=>»O3(Privatbankens hus)

N. Esplanadgatan19
■

Briljant exposition 00

OJ £
—

1

\-£-Parisiska Affischer
för rumdekoration

Nytt vackert lager! Ytterst billiga priser
Ledig annonsplats

Hagelstams bokhandel
Tidskrifter för 1898

OPERÄKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table (Thote & å la carte.
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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,

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

Sallader,Lök,Svamp, Gurka, Äppel.
Kraftkött,Saltade Riskor å 5 och 10 kg. kärl.
Uleåborgs iskällar Lax å yl6kärl.

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt,

a^^r^T
S t, . £^ -SS J
__3 _________________■

Bt -O
' ''

f.o t=-7»M *
<At_lAi.^A<AiUtitLi^

3 Största och bäst sorterade Z.
lager af »

ISkidor, \
'iSkidstafvar, Skidremmar, Skid- \M bindningar, Gummi- och Renskinns- ?
m plattor till skidornas fotställen,
3 Skidpolityr, Läder- och Renskinns- r
3 pjäksor, Sparkstöttingarm. fl. vin- i
3 tersportartiklar.

-
3 WRT 4,4:00 par skidor sål- T
3 des senaste vinter. j.

IBrandt & Blomberg, r
3 Helsingfors, Mikaelsgatan 19. §~

Telefon 20 17. fe

låi
(B
B)
(B

0)

H
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Robert le Diable

Opera ifem akter. Musiken af G.
Meyerbeer; texten af Soribe och Dela-
vigue.

Uppförd första gången den 22 no-
vember 1831 iParis.

Första akten: Landskap med öppen
utsikt åt Palermo. Fältläger. Hertig
Robert af Normandie, jämte Bertram
äro hitkomna med ett talrikt följe och
lysande vapen för att deltaga i de
stundande tornerspelen. Riddarenasjun-
ga en glad dryckesvisa, men sången
afbrytes snart af att en pilgrim Raim-
baut, införes i lägret och anbefalles att
sjunga för att förkorta tiden för Ro-
bert och hans män. Hans romans om
Robert, djäfvuls-ionen, som man till-
skrifver allehanda illdåd och nedrighe-
ter, bringar Robert att gifva sig till-
känna såsom den, om hvilken sånga-
rens visa handlar, och på stället vill
han hänga den fräcke, hvilken dock
räddar sig genom att berätta, det han
med sin föstmö kommit hit från Nor-
mandie för att uppfylla en helig plik<

nämligen att till hertig Robert öfver-
bringa ett bref från dennes nyligen
aflidna moder. Raimbauts fästmö är
RobertB disyster Alice. Romans. För
henne tillstår Robert att han älskar
prinsessan af Sicilien, men att han är
bannlyst från hennes närhet. Alice
erbjuder sig att öfverföra ett bref från
honom till prinsessan. På Robfrts ön-
skan går Alice sina färde, bäfvande
vid anblicken af den dystre Bertram,
som hånande Roberts hjärtnjupenhet
förleder honom till tärningsspel, hvar-
vid Robert förlorar alt hvad han äger
och har samt numera helt och hållet
råkar iBertrams våld.

Andra akten: Slottssal. Isabellakän-
ner sig olycklig öfver att Robert, som
hon så högt älskar, svikit sittord samt
öfver att hennes fader lotvat hennes
hand åt prinsen af Granada. Aria.
Isällskap med en flicka, hvilken kom-
mit tör att framlämna en böneskrift
till prinsessan, infinner sig Alice med
Roberts bref. Lycklig afskedar prin-
sessan Alice och emottager Robert, som
hon nu utrustar med nya vapen för
att göra honom till segrare i torner-
spelen. Men Bertram lockar hertigen
bort för att uppsöka en förment mot-
ståndare, som skulle utmanat honom,

hvarigenom Robert sålunda åter bryter
sitt ord och ej infinner sig vid tor-
enrmsen

Tredje akten: Vildt klipplandskap.
Raimbaut och Bertram inträda frän
olika håll. Den förre vill här invänta
Alice, men Bertram lockar honom med
pengar attaflägsna sig och framdelessom
rik man endast lefva förnöjen. Duett.
Sedan Raimbaut därpå hastigt afiägs-
nat sig, jublar Bertram öfver att åter
hafva köpt en själ, men blir härvid
afbruten af en osynlig kör dämoner.
Han ger sig tillkänna som fader till
Robert, hvilken han åstundar vinna
helt och hållet för sig själf. Härpå
stiger han ned ien djup klyfta, där
läger s'å honom till mötes. Nu in-
kommer Alice sökandeRaimbaut. Hon
hör dämonernas kör och blickandened
i klyftan, får hon syn på Bertram, som
där döines att för evigt förloraRobert,
såvida han ej ännu idaglyckas binda
hooom för alltid. Bartram vill nu a
Alice veta, hvad hon hört, men Alice
yppar intet, trots att hon till sin för-
läran erfar att hon och alla hennes
närmaste skola dö, om hon förråder
hvad hon här nyss blifvit vittne till.
Då Robert kort därpå inträder binder
fruktan hennes tunga så att hon ilar

bort utan att hafva varnat honom
Denne blir ock af Bertram fullkomligt
omstämd och är beredd att trotsa him-
melen och afbryta en med trollmakt
signad kvist å den heliga Rosalies
graf.

Scenförändring: Korsgångiett klo-
ster med fleregrafvårdar. Betramfram-
träder och besvär iegenskap af hel-
vetets furste de aflidna nunnornas osa-
liga andar att med alla förförelsekonster
förleda Robert till att bryta kvisten.
Alla försvinnaoch Robert inträder,men
vågar ej skända grafven. Då omges
han på alla sidor af nunnornas vålna-
der. Plötsligt falla deras svepningar
och undersköna flickgestalter omringa
honom. Stor balett. Målet uppnås.
Robert bryter grenen

Fjärde akten: Slottssal. Festsång
af uppvaktande damer, och kavaljerer
hvilka just äro ibegrepp att lämna
Isabella, då Robert visar sig i bakgrun-
den med den heliga kvisten, hvilken
försänker alla i sömn. Ett förhänge
afdelar salen, och Robert blir allena
med den sofvande Isabella. Han vak-
ker prinsessan, som förnimmer hans
underbara makt och. anropar himlen
otu nåd för honom och sig själf. Aria.
Isabella besvär honom att fly i ty att
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, skilnaden 4.
BODEGA ESPANOL4Filharmoniska Sällskapet

Helsingfo.rs.
Försäljningiparti ochminut afendastäkta utländska41:de VINER &

SPIRITUÖSA.populära konserten Julutställning.gifves

Torsdagen' den 20 Januari kl, 1/z 8 e. m. Klädningar, gosskostymer, blusar, matroskragar
m. m. m. m.

Barngarderoben,

som finnes är

ggrgC

3

Eric Sundströms Fabiansgatan 27, hörnet afNorra Esplanadgatan, i samma hu« som Nordiska BosättningsmaSa

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

IStudenthusets Restauration äter man
bäst och billigast.

Frukost, Middag och Kvällsvard
för 50 mark per månad.

BESTADRAMT!f|P*
Kaserngatan

~
8 V^É

Fullständig restauration! f§ I
Öl på seidlar. Varma portionerm.m M^Ét ffcj

jEJ. lvanoff.

NEU A N.J.
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,

EndaSpecialfabrik iFinland fdr
fciilrassiT..)iiriisiiii(rfi!|

Betydligt billigare än de utländska
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandcrsgutan 50.
EMIL REHNBERG

OBS.! Fullständiggaranti.

ALEXANDERS TEATERN.
*3taliensßa (Bporan

Regie: A. Lukowitsch,

Onsdagen den 19 Januari kl. lfc8 e. m
gifves

ROBERT LE DIABLE.
Opera i 5 akter, musiken af Meyerbeer,

Personerna

Robert, Hertig af Normandie S:r Signoretti
Bertram, hans vän „ Beltramo,

Albert Magordom „ Lamarea,
Eaimbaut, bonde „ Petruccio
Isabella, prinsessa S:ra Colombati,

Alice, bondkvinna „ Bacci
Bondfolk, pager, kavaljerer, herolder,

soldater och tjenare
Handlingen försiggårpå Sicilien

Mellan 2:dra och 3:dje akten 20 minuters paus
I3:dje akten balett,

Héléne Prima ballerinanF:rk. B. Gusikewitsch

Kostymerna från Fru Bergers etablisseinent
Med benägetbiträde af Filharmoniska sällskapets or-

kester iHelsingfors,

Börjas kl. 1/2 8 e. m

**********************************
I JULIUS SJÖGREN* Mikaelsgatan 4, Centrals hus. >♥

« Ylle- och trikotvaruaffär, $*
Välsorteradt lager. Billiga priser. »

»¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥»¥«¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥«

ULLGARN
i flere nyanser och schatteringar till priser från
Fmk 5: 50 pr kilo till högre pris äfvensom lager
af Stickade arbeten såsom strumpor, damasker,
tröjor, kostymer, vantar etc. Beställningar på
all slags maskinstickning emottagas. FIOSSa-appa-
rater å Fmk 8: — jämte tillbehör hos

TH. NEOVIUS,
Mikaelsgatan N:o 2

Ständigt lager af färdiga
BABYKLÄDER.

Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatau 2

K. F. Larsson

C. E. LINDGREN's
Borst- eSs 3F»©3a.s©lfat>rll3L

Rödbergsgatan 9, BUTIK Alexandersgatan 4G.
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelöntatillvärkningariparti och mi-
nut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

C E. LINOGREN.

8»
9»a.
3
ioflE

655

MTHERMES' SALUHALLAR
Ledig annonsplats

Försäljning
rata priser

7 fSaluliallarna öppna: Helgfria
och 6— lo e. m,

<9am6rini dlestaurani

TillLedig annonsplats.

Vicehäradshöfding Kaarlo Conradis Advokat-Byra J*MT£SF"- 3S

u
P*i

____-Rk_

$4

*¥*

M<
han genom sitt uteblitvands från tor-
nerspelen blitvit förklarad biltog. Men
hans riddareära förbjuder honom där-
till och knäböjande inför sin fästmö
vill han invänta sitt öde.

8®

"IN
Sålunda finna honomde återuppväckta

riddarena, hvilka göra min af »tt vilja
anfalla honom. Men i samma ögon-
blick Robert står redo att ensam möta
dem, inträder Bertram, tager honom i
sitt beskydd och alla vika tillbaka.

JM
Femte akten: Förhalltillkatedralen
iPalermo. Robert har hitkommit med
Bertram för att här finna en fristad
sedan hans svärdslycka svikit honom
1 kampen mot förföljarena. Men Ber-
tram ryser för ställets hälgd och upp-
bjuder alla sina krafter till att förmå
Robert att underteckna ett kontrakt att
öfverlämna sig helt och hållet ät honom
Härvid tillstår han äfven att han är
Roberts fader. Robert är redan färdig
att gifva vika, då han hör sång frän
kyrkan och vägrar att teckna under
fordraget. Bertrams ångest växer ju
längre det lider mot 'midnatt då hans
frist går ut och Roberts bättrekänslor
hota åter att gå under. Då visar sig
Alice och förkunnar jublande att prin-
sen af Granada icke kunnat öfverskrida
kyrkans tröskel för att vigas med laa-

*Q.
**«

A-ffären, h

wbete. Pris för visitkortsfotograiu,/ Emk- 6 pr. dussin

Besölt! Besök.!

LVilken är tillökadmed nya och eleganta å

Bella och att prinsessan ren väntar Ro-
bert vid altaret. Härjämte räcker Alice
ät Robert hans moders bref, hvarihon,
modren, enträget varnar Robert för fal-
ska vänner. Robert är räddad ty i
samma ögonblick slår klockan tolf och
Bertram har förlorat sitt spel.

Sluttablå: Det inre af katedralen,
där Robert och Isabella, Raimbaut och
Alice förenas vid altaret. Slutkör till
den högstes ära.

-4~^^+-

Notiser.
— Sr. Pimazzoni, som är född i

Verona, debuterade efter vid konser-
vatoriet i Milano afslutade studier år
1885 iLivorno såsom grefve Luna i„Trubaduren". Kort därpå antog han
engagement vid operan iKiew, hvar-
ifrån i bokstaflig mening gyllene an-
bud förde honom till Australien, där
han uppträdde under hela tre års tid.
Efter sin återkomst till Europahar hon
sjungit å de förnämsta italienska ope-
ror i London, Wien, Neapel, S. Carlo,
Geaua, Athen, Korfu, Moskwa, m. fl.
städer, och öfver alt har hans härliga

baryton utöfvat samma tjusande kraft,
hvilken de, som öfvervarit en opera-
föreställning,nogsamt känna.

—
Strejk med anledning af en

kyss — är väl någonting som hittils
knappast förekommit. Ien liten stad
i Pennsylvanien har nyligen en ung
arbetare af tyskt ursprung, Kissinger,
blifvit afskedad från en fabrik där han
haft anställning och det för att han
under arbetstiden kysst en af fabriks-
arbeterskorna. „Bleckarbetareförenin-
gen" därstädes har emellertid nu med
anledning af kamratens afskedande or-
ganiserat en strejk, som tvungit fabri-
ken att tillsvidare inställa affärens gång
och medfört ägarene kännbara förlu-
ster

—
Också England! „Ibsen har

gifvit oss just sådana dramer, som
Shakespeare skulle ha gjort det om
han tillhört vår tid" — säger den en-
gelske författaren och kritikern Augu-
stin Filon i en nyss utgifven bok,
„The english stage". — (Den engel-
ska scenen). Han anser därför att det
engelska dramat skall pånyttfödas un-

der Ibsens inflytande. Ibsen när in-
gen utländning iEngland" säger han
än vidare; hans blod är -vårt blod".

-4#— "
Ett och annat.

Slagfärdig. En offentligt uppträdande
räknekonstnär blef en gång af en ung
glop som ville spela kvick tillfrågad:
Huru mycket gör 3X3?" Den slag-
(ärdige räknekonstnären svarade ome-
delbart: rOm man till facit tillägger
Er, sä blir det precis 90."

Om kvinnorna. Eedaktören af den
engelska tidskriften Review of fieviews'
Stead, omtalar att då han föricke länge
dan skulle presenteras för påfven, blef
han introducerad i Vatiuanen af en
högtstående andlig, som bl. a. om Stead
hört att han hyst sympatier förkvinno-
frågan. — Åh! — yttrade under sam-
talet härom den åldrige Herrans tjäna-
ren — det görni för att ni tror kvin-
norna vara goda, Ni känner icke kvin-
nan. Vi göra det — och vi veta att
de tvärtemot äro dåliga.

-o— "
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Alexandersgatan 19
— Hagasundsgatan 2.

ibbassementvåning-en. Hufvudingäng- från Hagasundsg.

Haf alla, slaffs matvaror, frukter, konserver m. m. till mode-

Hulda Lindfors
10
03

09 </>
(A

e
Helsingfors, Berggatan 10.
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dagar

lekorationsföreraaloch apparater, är därförei

10 e. m. Söndagar 7 — 9 f. m

1-& SpritntoU"-i!!!"
*_ telefon1803.

Största urval

Glasvaror
billiga priser

&%ya glasmagasinet
3. Mikaelsgatan 3.

OBS: vid Sidorowska affären

s>JlJk» JUUJed!iöli&.

Eric Sundström.

Ledig annonsplats

fS^^ Fotbehandling1

L meddelas af Agnes Johaim-
V^^ sen utex. från Kongl. Hof\-^ Fältskär Ch. Berggren.' i^É\ Ni Esplanadgatan 27,

\^___— O 1trappa upp.'
Telefon 83.

Fabiansgatan 27.
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s«j Franska LifförsäkringsbölägeL^^l
§ LUR B AlNE,iW Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. fil!^s| Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
{S& Bolaget meddelar fördelaktiga'försak-&Sh

ringar af alla slag. Genom samarbetemed Jg?v^ sjuk- och olyoksfallförsäkringsbolagetL'Ur- <|ss{)
(!S| liaiiie et la Seine beviljas de försäkradevid &fr,
jm& sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, ]giJ£f?Sp hvilka fullkomligt säkerställa såväldeu för-

säkrade och hans familj, som ock de per- |gjj
*?w söner, med hvilka han står i affärsförbin- 3S£Issp delse för den oundvikliga förlust, som en
"(®& sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- äfihsk[ ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- Sv

skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
[ftfö premierna för hela sjukdomstiden och utbe- 055)j«g[ taiar 8/4 af kapitalet,om sjukdomen är obot-IJ^ lig och resten vid dödsfall.

Bolaget L'Urbaines försäkringar äro OJ$),^? därför särskildt att rekommendera för ner-i^ rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
tf&|) större affärsföretag genom lifförsäkring,

emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- Ss;
lss? samma störingar svårare sjukdomsfall all-
f^fe tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- |§5));j§f ges- och. förlagsmanstora förluster. Sj?
*Jss? För dessaväsentliga fördelarerfordras
(^ icke några extra premier utan endast att g?j)

den försäkradeafstår från den årliga vinst- ]m?
(ji{p andelen.
fjv^ Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1 |?J}i

© Qarlvon iffinorrincj. #

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

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

Biner & Spirituösa.

7£i£!Z***££££**£!)(*£**2!)>**4>**£4>£**%§

Annonsera

€årocjram~*fålaåef"
Annonserna ytterst billiga,särskildt om de ta-

gas för längre tid.

flfiQIHvarJe annonsör får sig fIL- I*/l/d" tidningen hemsand VOS.I

I

—
-4- G-ratis. -j-

—
Annonser och prenumeration emottagas å tid-

ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1tr. upp.

Försumma ej att nnonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer

""\ 7iw

39@ M © LC6

för munnens, näsans 0. hudens vård

o

IKongl Karolinska InstitutetsI
g BakterioJogiska Laboratorium. 1
(!% På begäran af Tandläkaren Herr A. fl3f Lenhardtson har jagundersöktettaf honom St
t/ sammansatt munvatten, kalladt %M
M Albin Lenhardtsons n
G STOMATOL Qtfj och får häröfver afgifva följandeintyg.
Q 1. Lösningen är opalfärgad och till reak- fSpSi tionen svagt alkalisk. KA
Q 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen Q(*} icke giftigt. JQ
2C 3. Den förhindrarunder en tid afminst JHVIJ 24 timmar syrebildning imjölk. QiQ 4. den värkar upphörandeellerhögst fSpf väsentligt hämmande af förruttnelse- Vy
V/ prosesser. Q/S 5. Den dödar koferabaJeterierpå 1/2 Ä5^ minut samt tpfoidfeberns,difterins och Sflt/ rosfeberns bakterie på omkring 1 minut, Gi

6 Den dödar utspädd med £ delar #{3sjf vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- KM
© nut, rosfeberns ochdifterins bakteriepåmin- Qt(P^ dre än2 minuter samt tyfoidfeberns bakterie2f pä ■> minuter. Ml
%!/ Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet yj

sålunda eger förmågaatt upphäfva syrebildningoch för-ruttnelse imunhålan samt ytterst snabt förstörsjuk- \Mdomsbildande bakterier,somdärstädeskunna förekomma,
\J måste Jag på det högsta hos allmänheten förorda tji
k^ Att det samma äfvensom yttre medel imångahän- C^Jj

en vidsträckt användning framgårosökt-^HaOés^)fväi^mioroiHitä«c^^^^^^^^id^'ärkan. VJ
Q Stockholm, den 6 April 1895. Q
t«J Med. Dr.,DocentibakteriologividKarolinska Institutet. f\

/tfMw jtf d̂^Kh .^^ 3t
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52. Telef. 2178. Helsingfors.

Oskar Erikson & C:o
Optisk & Kirurgisk affär

Södra Esplanadgatan 14
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Brefpapper
rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linieradeoch

olinierade.
Ifirmatryelr utföres billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgat15.

Onsdagen den 19 Januari 1898

program.
1. Damengigerl,Marsch . . . .
2. Wiener Waldveilchen, Gavotte
3. Allegorie-Mazurka
4. Menuett

5. Herzenskönigin,"Walzer
6. Puppenhochzeitsmarsch

7. Ouverture zu Orpheus in derTJn-
terwelt" . .

8. Wiener Blut, Walzer
9. Fragmente avs Aida

10. Solveigs sång ur Per Gynt"
]1. Gute Bekannte, Potpourri
12. Sensationsnachricht, Galopp . . . Ziehrer

Avg. Ludv. Hartwa!
Mineralvattenfabrik

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.Helsingfors, Alenndersg. 26.

Telefon 169,

52 Alexandersgatan 52
Tillverkningen står

under kontroll af nio
sofie doktor Modeen. Helsingfors

HOTEL KAMP.

Vollstedt,

Mieses
Komzak,

Mozart,
Schubert.
Lecocq

Offenbach,
Strauss
Verdi,

Grieg,
Sohwarz

~WWg|

ener Damorkestern J. C. Schwa

€. GOHLE.
Lamp-, Galanteri- & Kortvaruaffär

en gross; en detalj.

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Fönstervadd.
Fönsterkitt.

IBM
Jae

Skilnaden 15—17.
Glogatan 4.

Lohses parfymer."
Heleolin (Råttgift)

Viol trål m. in.

iTorsdagen den 20 Januari 1898

Dem Verdienste die. Krone, Marsch Stoppauer.
Quadrille avs Blaubart"
Madrigal å laMarquise
Stisser Traum, Ballerinnerung
Waldblumen, Walzer

6. Traumbilder-Fantasie

7. Ouverture zo ..Dichter u. Bauer" . Suppé.
8. LustigeBruder
9. Fantasie avs Pajazzo

10. Militärjsch,Polka
11. Svenska toner, Potpourri
12. Italienischer Zapfenstreich, Marsch Drescher

"program:

Offenbaoh.
Goublier.
Bion
Bichter.
Lumbye

VolJstedt.
Leonoavallo,

Ziehrer,

Meissner

53
cro
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si
Itak,<ftorås~, <£afi~, 'ffägg- ooft f OBS.! PartilamporH

Kupor, Brännare, & bords^^^^^lallaslags laraptillbeliör J^^^^M
9tT Störstasortiment. ~i*§ ISlllip|»lsiS 9 Veklk^|

Brons och KristallLjuskronor,Kronor förgas & elektriskt I OBS,! (Åter försäljare erHåiliAljus, Lampetter, Väggarmar, Lampslöjor,Skärmar: siden,| största,möjliga,rabatt). \Cl*CpGj SäLill* ti j

0... . i * i
ga Boidslampor, Wunderlampor,] Alaba-ötOrSta UrVal Amplar | sterlampor. Nytt! Superbalampan" (största ljuskraft),

o^tra fina ooh"toillisa
Lykt°

T
r'Lanternor'prismer, Ljusmanschetter.)

/ifrån Fmk R O"' r,,r,^k.- \
Italienska Terracotta Vaser, Fat & Figurer,Franska(ifrån Fmk 6. 8 rundbran n are.) ¥ och Böhmiska Bisqvit & Porslins Figurer.

H-ÖISL

Sadu a 20 p:i.

Elvira a 15 p:i.

Reine de Hol-
lande å 15 p.i.

hos

b Reincke

vagg

H:fors 1898, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri

S.


