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CtEIIIASI A66 LIFFÖRSÄKRINGS AKTIE BOLAGISTETTIN. FprH <stnmpr~"
»eneralagentur förFinland. Hagasundsgatan % A VJ'* *3l<*iUt'll

c£roaram~dslaåef
Tidning för Helsingfors

A. W. EKLUND & C:o|
Skrädderi-EtablissementSkilnadsgatan 19. Telefon 310 Teatrar och Konserter.Välsorteradt lager af Östra Henriks^. N:o 1.

Argos husViner & Spirituösa —= Håller fin finaste material. =—
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredagbilligapriser. JElegant snitt.

Prisen beräknas billiga.

N:o 59 Söndagen den 16 Januari 1898.
DANIELNYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 16 och Måndagen 17 Januari

Kl. 7,30 e. m.
Med biträde af Filharmoniska sällskapets orkester

under anförandeaf Hr F. Neisser

Prinsessan Törnrosa.
Sagospeli4 afdelningar jämte Prolog af Z. Topelius.

Prolog. 1. Faddergåfvorna. 2. Törnrosa. 3. Prins
Florestan. 4. Slottet.

Regis: Mauritz Swedberg

Personerna.Hr Malmström.
Frk. Gerasimowitsch,
. Frk. Bergroth.. Frk. Tschernichin.
. Hr Precht..Hr Fröberg.

Kungen . . , ■ ■ . ■ " T
Drottningen
Prinsessan Törnrosa . . . .
Riksrådinnan Kunigunda . .
Hotmarskalken von Cirkel . .
Prins llorestan
Kungliga Barnsköterskan . .
Öfve<ste Munskänken . . . .
Mästerkocken
Mästerkockspojken Sam .
L'

a
fk

IS
'a

a}£iiiiilii^iffiiiiib
Lilla Sill

Hr Lindh.
Hr Eiégo.
Frk. Spennert.
/Fru Stavenow
\Fru Biégo.

isanna
Ljusöga^
Huldasr K°daréer

(Frk. Holmlund.
Frk.'Liljander.

|Frk. Bonnevie
iFru Stavenow.

Måna
Stjerna J jFrk. Backman.
Mörköga,Dödens dotter . . . .Frk. Book.
Barbra, bondkvinna Prk. Backman.
Gamla Susanna Fru Bränder.
Dorina, bondflicka Frk. Bonnevie.

Hofdamer. Hofherrar. Vise män. öoldater. Folk,

Tiden obestämd.
Börjas kl. 7so och slutas omkr. kl. 10, e. m

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaine Tammikuun 16 p:nä 1898.

Kello 5.
cfiansannäyfäntånä atennetuilla

Hinnoilla
näytellään

II ] MKuinka kesyteiään.axapussi
(varning of a shrew.J

5-näytöksinen näytelmä (7 kuvaelmaa.) Kirjoittarrat
William Shakespeare. SuomentanutK. Kramsn.

Henkilöt
Petruchio, rikas aatelismies Vero-

nasta.........
BÉiptista^nkäsaatelismTesPaduassa Taavi Pesonen.
Katarina\ -, .. . .. .. „ . a /Kirsti Sainio.
Bianoa / hanen W^"* " \Sirkka Herzbeig
Vincentio, aatelismiesPisasta. . Benjamin Leino.
Lucentio, hanen poikansa , " " Evert Suonio
Gremio i

"" v /Emil Falck.
Hortensio }Blancan koS1J°lta ' \Otto Närhi.
Tranio \ Lucention pal- /Pietari Alpo.
Biondello / velijoita \Olga Leino.
Grumio^ -, ■ i t- -j. (Hemmo Kallio.O Petruchln Palvehjoita |Qlga Sa|(x

Leski Mimmy Leino.
Maisteri lisakki Lattu,
äätäli

Petrucbion ja Baptistan palvelijoita.
Tapaus: l:nen, 2:nen, 3:mas ja s:des näytösPaduassa,

4:jäs näytös Petrucbion maatilalla.
Ovet avataan k:lo V 2- Näytäntö alkaa k:lo sja

loppuu k:lo \,B.

O-w» äj Fotograf SUNDSTItOMS annons
Mm å andra och tredje sidorna.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Tammik un 16 p:nä 1898

Keilo 8

Prinsessa Ruusunen.
■■ikkailusaa proloog;il]a (5 kuvaelmaa

tUmur, Z. Topelius.
Hilaltiian valtakunnassa.Proloogi

Henkilöt
Valotar Katri Eautio
Sulotar Olga Salo.
Koitar Helmi Talas.
Päivatär Lilli Högdahl.
Tähdetär .■ . . Hilma Räntanen.
Kuutar . Kirsti Suonio.
Tuonetar Maju Rangman.

Ensimmäinen seikkailu. KUMMIBTLAHJAT.
Henkilöt:

Koitar. Päivatär. Tähdetär. Kuutar. Tuonetar.
BenjeminLeino.
Mimmi Leino.

Kaarle Halme.
Naeräi Kaliilainen.
Emil Falck,
lisakki Lattu.
Olga Poppius.
Mimmi Lanteenoja.

Tornen seikkailu. RUUSTT.
M enkilot:

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

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

Prinsessa Ruusunen
Diantha } hänen Hovineitonsa
Pikku Sanna B:san vuotias .
Viisas Eino Salmela
Valtioneuvos Oskari Salo.
Kitari Bvert Suonio.
Merimies .
Kalastaja .
Puutarhuri

Alekaia Rautio.
Evert Suonio.
Taavi Pesonen.

Talonpoika
Kukkasten lialtijatar
Vanha tonttu . Hlsit-sl.i Suonio.IllnunioKallio

Kolma^eikEailu^PßWssnTJoß.ESTAW.
H <> nki1fl t.:

Valotar, Tuonetar, Kuningas, Kuningatar, Prinsessa Ruusunen, Ho-
vimarski von Cirkel, Valtioneuvoksetar Kunigunda, YlimmäineD

juomalanskija,Ylimmäinen mestarkokki, Sam.
Prinssi Florestan ... ...Knut Veckman.
Vanha 108 vuotias eukko Mimmi Lähteenoja.
Barbara-äiti ■ ■ . OlgaSalo.
Doriina, paimentyttö . .... . Hilma Eantanen.
Hoviherroja, r-ovinaisia, Hovipoikia, Airoeita, Kuninkaallinen
kaani, Yiiaaita. valtioneuvoksia. Eitaria, Merimiehiä,Puutarhu-reita, Talonpoikia,Kukkasia, Perhosia, Tonttuja.
(Ensimäisen ja toisen setkkailun välillä on kulunut 15 vuotta:

Toisen ja kolmannen välillä 100 vuotta.J

Kuningas. .H
Kuningatar
Prinsessa Ruusunen kapalolapsena
Hovimarsbi von Cirkel .
Valtioneuvoksetar Kunigunda
Ylimmäinen juomanlaskija .
Ylimmäinen mestarkokki
Sam,kokkipoika ....
KuninkaalIinen lapsenhoitaiatar.

SKÅNE", Brand-

Middagskonsert
från kl. 3 e. m

Alla dagar
& Liliörsäkrmgsaktiebolag:

ötel Ka
I/I/7e/?é?r Vamoråestern J. Ö Schwarz,

Kontor Mikaelsgatan N:o 3.

KjH f> io1 11 första Ateliern Itr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis,) TH J O
H \|Qh HDW Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss TOTiOo*l°31. JL. JUCWIIUOIg Heisingfers, A.exandersgatan.7. 1UUUgI 011.

J.H.Wiekels
YIHHAHDEL.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme cThonneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

Jacob Clunawms fotografiska fltciier
jHcxandmg. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.)

Utför omsorgsfullt ocb tillbilliga priser allt fotografiskt arbete såpa

jtioii^otjMitoM^teiicren^^^^^^^^^Celefot^^^^^M
4//! LINDHOLM

C. F. CARLANOER.
Alla aftnar

Aftonkonsert
från kl. 8 e. m

AXEL PALMROOS
Vinaffär.

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

Grönqvistska stenh. Tel. 3 20.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat. 43

Specialité: ORAVATTER.

Albion Lampmagasinet
innehafvare

Viktor■Kijdmnn.
gSforsiaspecialaffär
lör Lampor,Glas,Porsliner,Nickel-
varor, Byster, Barnvagnar, Petro-

leum & Benzin
Billigt iparti & minut,

Alexandersgatan 7. T. 638
00$.! €nda specialaffär.

ÄktaG. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Viner och spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
Unionsgatan 17.N. Espianadg. 37. Telef. 1727,

Juho WirtanensVälsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af Dr Lahmanns

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

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Största lager af inhemska skodon. Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

grafisk Atelier.
is/tkortsformat å S mk,pr duss,

AILon Lamppumakasimi
Omistaja

Victor Rijdman.
Suurin erifyis liike

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

stenvaunuja, Petroleumia &
Eenziniä.

Halvalla tukuttain ja våhittäin.
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MA.GA.SIN nU NORD.

Hilda Lönngrens
laiiMäiiiit

förfärdigar af resp. kunders egna tyger såväl enkla»
som elegantaste I-=Damklädningar. =-

Modernt och omsorgsfullt arbete garanteras.

1P. BYRIIBAHL N. Esplanadg. 31
(Catanis hus.)
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, skilnaden 4.
BODEGA ESPANOIABrudslöjor

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

Firma H. Ellmin.
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 Eiskor å 5 och 10 kg. kärl.
Uleåborgs iskällar Lax å !/16 kärl.

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.

CO ims
o g cL0-^

s* tis

3 Största och bäst sorterade P
lager af p-

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

-3 tersportartiklar.
HÖgT 4t94L00 par skidor sål-

■^ des senaste vinter.

Brandt & Blomberg,
Helsingfors, Mikaelsgatan 19

Telefon 20 17.

Sww^WWwWwVWvTOWw^

Helsingfors.
Försäljningiparti och minut af endast äktautländska

Tjelsing/ors filharmoniska VINfiR &i
SPIRITUÖSA.

Julutställning.Sällskap.
Klädningar, gosskostymer, blusar, matroskragar

m. m. m. m.
Barngarderoben,

Högbergsgat.45.
Obs.! Stort urval af förklädenTisdagen den 18 Januari 1898

1^ pNPopulär Konsert.
CARL BERGROTH

Fabiansgatan N:o 29,

SPIRITUÖSA och VINER
Soeietetshuset- såväl på flaskor som litervis från fat.

BADINRÄTTNING »■
Wladimirsgatan 32. Telefon 197

J. W. Engberg

Den enda värkligt praktiska SKBIFMASKIN Ledig annonsplats.
HA MMO NB.

som skrifver såväl rysk som vanlig1 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
Ledig annonsplats

Hagelstams bokhandel
Tidskrifter för 1898.

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.
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Kungen och klockaren.
(Ur Hvad nytt".)

Med det gamla skröpliga trähus vid
Kungsbacken, där det bekanta rtekno-
logkatéet" är inrymdt, förenaren Stock-
holmstradition nedanstående historia,
hvaraf emellertid många andra varian-
ter varit och äro gängse i folkets mun
i skilda delar af landet.

På Karl XI:s tid lefde inämda hus
en gammal pensionerad prästman. Han
hade det godt och var utan möda och
bekymmer samt väntade i frid och ro
sina dagars ända.

Öfver sinport hade han, som det den
tiden var brukligt, uppsatt en inskrift
och denna lydde så:

Här bor en man, som lefver utan
bekymmer!"

En dag skulle kungenåka ut bortom
tullen och märkte inskriften vid det
han passerade det oansenliga huset.
Han lät genast sin kusk stanna och
befalde lakejen gå in och fråga hvem
det var, som bodde där ooh som vai
nog förmäten att låta uppsätta en så-
dan inskrift. Lakejen kom ut och för-
mälde, att det var en prästman, som
där slagit sig till ro.

Låt honomkommaut! — befalde
kungen— Hvad önskar hans majestät?

—
sade prästen, som nu kom ut, djupt
bugande, med kalott på hufvudet och
den långa pipan ihanden. Han hade
genast igenkänt den stränge envålds-
härskaren.— Jag önskar veta af hvad anled-
ning du vägar sätta öfver din port:
här inne bor en man, som lefver utan
bekymmer»!— Jag har alltid lefvat nöjd och
lycklig, herre konung! Har aldrig lagt
mig iandras affärer, har städse varii
lörnöjdmed min lott, och har nu satt
mig i ro i detta hus, där mitt enda
nöje består iatt åskåda de förbipasse-
rande. Här lefver jagmina återstående
dagar utan bekymmer. Därförhar jag
satt denna tafla ofvanför min port.— Mig synes dock — svarade ko-
nungen, — att det är väl dristigt att
säga sig vara utan bekymmer". Jag,
som är landets konung, har hufvudet
fullt af sådana, och du, en af mina
undersåtar, skulle vara befriad därifrån!
Oförvägne, kom upp till mig på slot-
tet imorgon kl. tio, och om du då ej
kan nöjaktigt besvarar tre frågor,skall
du döden dö!

Därmed for konungen sina färde, tän-
kande isitt sinne, att nu hade han väl
gifvit prästmannen bekymmer nog.

Och så förhöll det sig äfven. Hade
fader Bengt ej haft bekymmer förut,
så nog fick haa åtminstone nu. Tänk,
att ha lefvat så lugnt och lyckligt, och
nu vara så godt som dömd till döden.
Ty konungens ord äro ej att lekamed".

Här voro goda råd dyra. Isin nöd
lät han kalla till sig sitt faktotum, sin
gamle vän och broder klockaren, som
tjänstgjort så många år under hans
auspicier och nu bodde ej långt därifrån.

Klockarfar, som ju allting skall be-
styra, kom snart.—

Hvad är å färde, fader Bengt,
Iser så bekymrad ut?— Ack, min vän, hör på hvad som
händt mig. — Och nu berättade han
hela historien för den gamle vännen
och hjälpredan, hans allt i allom.—

■ Låt mig sköta den saken — sade
klockaren. — Jag .skall ställa allt till
rätta: Låt mig endast låna er drägt,
fader Bengt, och jag skall gå iert
ställe. Var Ilugn, jag åtager mig att
spela er roll.

Han maskerade sig på prof, tog prä-
stens peruk, kalott och kappa och lik-
nade nu prästen rpå ett hår".

Morgonen därpå vid tiotiden kom en
äldre prästklädd man vandrande upp
till konungens borg. Kungen hadegif-
vit befallning, att när en präst klockan
10 komme, så skulle han släppas in
före de andra. Konungen mottog ho-
nom nådigt.—

Nå väl
— tilltalade han honom— du vet hvad det gäller. Ar du

beredd att besvara mina trågor?
Ja, hans majestät,— Nä, kan du då först säga mig,

hur långt det är mellan himmel och
jord?— Jo, hans majestät, det är endast
ett skjutshåll.—

Förklara det!— Den store profetenElias for isin
eldvagn direkt till himla, såsom det
står skrifvet i2 Konungabokens 2:dra
kap. 3 vers, utan att byta om hästar
någon gäng under vägen.—

Det är bra svaradt. Nu till an-
dra frågan: Hvad eller hur mycket
anser du mig vara värd?— De sålde vår herre Kristus för
30 silfverpenningar, och då anser jag,
att hans majestät inte inte är värd mer
än 29 silfverpenningar.— Mycket bra. Nå, kan du nu säga
mig hvad jag tänker lör ögonblicket?
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Eric Sundströms Fabiansgatan 27, hörnetaf Norra Es ilanadgatan, isamma hu« som Nordiska Bosättningsmag
Fotogra/iatelier. tillfälle att iännu högre grad än hittils tillmötesgå,ärade kunder i deras fordringar på ett första klassen8
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Herrar Akademici
Obi.!

IStudenthusets Restauration äter man
bäst och billigast.

Frukost, Middag och Kvällsvard
för 50 mark per månad.

RESTAURAMIftfKaserngatan
"

B whSfa.
Fullständig restauration! f I

Öl på seidlar. Varma portionerm m j^JlUff
E. Ivanoff'.

J..NEUMAO.
Ång-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.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG

OBS.!- Fullständiggaranti.

ALEXANDERS TEATERN.
cJialiens/£a (Bporan

Regie: A. Lukowitsch

Söndagen den 16 Januari kl. 1/2 8 e. m
gifves

JUDINNAN.
Opera i5 akter, musiken af Halevy

S:r Signoretti
S:ra Baccei.

Personerna:
Eleasar, jude, juvelerare . . . .
Raohel,hans dotter
Prinsessan Eudokia
Oardinal Johan Brogni
Leopold, Kejserlig Prins....
Ruggiero, Öfverdomare istaden

Constanz

„ Colombati
S:r Beltramo.„ Laura.
„ Cleco

Albert, Befälhafvare öfverde kej-
serliga skyttarne

Kejserlig härold . . .
Hofmästare

„ Seberini,„ Baldrini.„ Fiketti.
Kejserliga prinsar, Inkvisitionens medlemmar, Hof-

folk, pager, fanbärare, riddare, härolder, handt-
värkare, trupper och folk.

Handlingen försiggår istaden Constanz år 1414.
I3:je akten balett.

Tarantella,utföresafF:rnaFedorovaochNevedomskaja
Solo med variatationerutföres afPrima ballerinan

F:r B. G-usikewitsoh.

Elektriska ljuseffekter

Kostymerna från Fru Bergers etablissemont.
Med benägetbiträde af Filharmoniska sällskapets or-

kester iHelsingfors,

Börjas kl. Va 8 e. m

JULIUS SJÖGREN
J< Mikaelsgatan 4, Centrals hus. M.

g Ylle- och trikotvaruaffär. »
« Välsorteradt lager. B; iiga priser. $

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

TH. NEOVIUS,
Mikaelsgatan N:o 2

Ständigt lager af färdiga
BARNKLÄDER.

Beställningar emottages,
Nya Barngarderoben

2 Mikaelsgatan 2
K. F. Larsson.

C. E. LINDGREN's
Borst- c*3 3E»©n.s©lf£»,t>i'ils.

Rödbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgatan4G.
Centrals hus.

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

C E. LINDGREN.
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Ledig annonsplats,
Försäljning af

rata priser.
7 f.Saluhallarna öppna". Helgfria dagar

och 6— lo e. m,

14SgrnntaMil ~"&am6rini dtestaurant
Största urval

Glasvaror
Till billiga priser

iLedig annonsplats.
*3Zya

3.
glasmagasinet
Mikaelsgatan 3.

ÖB S4 vid Sidornwska affären
t\ Q~XF k 13* k T TJ* VÖT7

Vicehäradshofding Kaarlo Conradis Advokat-Byrå =*mr£ZS£ mag

cö

—
Jo, låt se. Hans majestät tän-

ker, att det är prästen I talar vid,
men det är klockarn i stället!—

Hm ...hm...Det är bra. Gå
då hem och hälsa prästen, att det är
du som räddat honom, och att han för
din skull slipper gå till döden.

-«"">—

Berömda sångerskors
honorar

Ien engelsk tidskrift har enperson
som synbarligen haft godt om tid, läm-
nat en statistik öfver berömda sånga-
res och sångerskors honorar.

Meddelaren går så långt tillbaka
som till 1708 och omtalar som den
första signora Catharina Tofts, italien-
ska operans primadonna, som under ett
gästspel i London erhöll 400 kronor
för hvarje afton hon uppträdde, — en-
ligt den tidens förhållandenen ofantlig
summa, —

och tillika var garanterad
12,000 kr. för en säsong. 26 år se-
nare uppträdde Farinellipå samma scen
och gjorde så kolossal lycka att han
lät engagera sig i London för tre år
med ens, och det med ett honorar af
30,000 kr. för det förstaåret, 50,000

kr. för det andra och 80,000 för det
tredje. För ett enda uppträdande vid
hofvet föräradehonomprinsen af Wales
en snusdosa af drifvet guld, rikt besatt
med diamanter och rubiner, och hvari
låg ett par diamantspännen och en börs
med 2,000 kr.

Af italienska sångerskor var signora
Gabrielli den mest berömdadå till dags,
lika bekant för sin skönhet och sin
präktiga stämma, som för sin penninge-
snikenhet. För en enda konsert vid
det ryska hofvet begärde hon femtusen
dukater. Då kejsarinnan Katarina II
hörde detta, utropade hon: Men det
är ju lika mycket som det jagger min
generalfältmarskalk",

—
hvardll Ga-

brielli högst bestämdt svarade: »Då
Kan Ers Majestät ju låta generalfält
marskalken sjunga imitt ställe".
Ibörjan af 19:de seklet var det

den portugisiska stjärnan" signora
Catalani som hade de största gager

Hon uppträdde första gången iLon-
don pä hösten 1806 och hennes årsin-
komst under 1807 var icke mindre än
16.700 pund sterling, men sä fick hnn
också 4,000 kr. för att sjunga nGod
Siihe twe king" och Rule Britannia"
på en enda koucert. H>m nekade al-
drig att sjunga vid tillställningar ar-

rangerade för välgörande ändamål, och
man har räknat ut att hon sjungit in
minst två miljoner kronor iåtskilliga
föreningars kassaskrin.

Ett exempel på att en lycklig debyt
kunnat höja en sångerskas lönevilkor
med mer än hälften är M:elle Albani,
som debuterade vid Covent garden ope-
ran 1847. Hennes ursprungliga enga-
gement var 10,000 kronor pr säsoDg,
men dagen efter hennes debyt hö;de
direktörenhennes gage till 40,000 kr.
och förtjänade ändå själf en liten mil-
jon på henne

Att en sådan verldsberömdhet som
Jenny Lind har uppburit kolossala ho
norar, säger sig själf.

På en till henne ställd fråga under
hvilken tid afsinkonstnärsbana hongjort
de bästa affärer, svarade hon:På miv
turné i Amerika åren 1850— 1852.
Jag vann mig därvid 400,000 kr. och— en man!"

Apropos verldsturnéer. M:elle Zé-
lie irån nTeatre lyrique"' iParis koin
under en dylik turné en gäng att sjunga
vid en koncert på „Sällskapsöarna."
Tillströmningenaf tolk var oerhördoch
hennes impresario hade bekantgjort att

oan äfven emottog varor som betalning
för entrébiljetter. Utbytet af koncer-

ten blef for M:elle Zelies vidkommande:
3 grisar, 23 kalkoner, 24 höns,5,000
kokosnötter och en oräknelig mängd
bananer, apelsiner och citroner.

För en Patti och Albani är den van-
liga inkomsten i de stora världsstä-
derna 15 å 20,000 kr. pr koncert; på
mindre orter omkring hälften. Men
därifrån afgå utgifter för resor, loka-
ler, reklamer o. s. v., hvilket alt också
stiger till tusental.

På sin turné iAmerika under Chi-
kagutställningen hade Patti sig garan-
teradt 729,000 kr för 45 koncerter,
altså 16,000 kr. per kväll jämte samt-
liga omkostnader betäckta.

Fast engagerade operakrafter upp-
bära naturligtvis ej såstora gager, som„stjärnorna" hvilka äro beräknade att
fylla huset för enstaka aftnar och då
till fyrdubblade biljettpris. Hofoperan
i Wien påstås vara at dem, som betala
sina sångare bäst, och en första tenor
som Winkelman eller Van Dyke hafva
en årlig lön af cirka 70,000 kr., me-
dan en sopran som fru Materna eller
fru Klafsky fä åtnöjas med 25,000 om
året.
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vilken är tillökadmednya och eleganta dekorationsföremåloch apparater, är därförei

Besöls.!

MTHERMES' SALUHALLAR ~|N
Alexandersgatan 19 — liagasundsgatan 2.

Subbassementvåningen. Hufvudingång- från Hagasundsg.

Lalla slaffs) matvaror, frukter, konserver m. m. till mode-

Besök.!

10 e. m. Söndagar 7— 9 f. m

Lindfors
Vt
09

HeTsuisnJrs^Jerggataii 10

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27.

Ledig annonsplats

Fotbehandling1

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

N. Esplanadgatan 27,
1trappa upp.

Telefon 83.
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Franska Lifförsäkringsbolaget

ILUR B AlNE,|
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.

Garantifonden: 98 miljoner Frcs. |g)
(8§ Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- &]jh
fg^, ringar af alla slag. Genom samarbetemed
vS* sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-||5| baihe et la Seii.e beviljas de försäkrade vid gJS)
OQ sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, g£
Is^ hvilka fullkomligtsäkerställa såväl deu för-
(Ö§| säkrade och hans familj, som ock de per- &fr,

söner, med hvilka han stär iaffärsförbin- jå<v§^ delse för den oundvikliga förlust, som en vsf)
(^) sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- @Sh
<fii& ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter-
vS? skänker nämligen, såsom allmänt bekant. SgSj)
(^^ premierna för hela sjukdomstiden och utbe-
(Äfö taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- ]§S'

lig och resten vid dödsfall.
Bolaget LTrbaines försäkringar äro @fa

>(^ därför särskildt att rekommendera för her- ]3j^
rar affärsmän, då det gäller att säkerställa

(gs| större affärsföretag1 genom lifförsäkring, &Sh
emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-
samma störingar svårare sjukdomsfall all-
tid med'öra och hvilka ofta nog bringabor-
ges- och förlagsmanstora förluster.

För dessa väsentliga fördelarerfordras *&))
(gj| icke några extra premier utan endast att 0hden försäkradeafstår från den årliga vinst-
(^p andelen.

Greneralagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1 @h\

© Qarlvon iffinorrinq. ff

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

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

diner & Spirituösa.

"*****,***£*.***:*!l.*:_>*:»<*£»**;g**.»iÉ?

Annonsera

*B>rocjram~éslaåQt"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre tid.

/7/jc / HvarJe annonsör får sig f)i /*/l/ö" tidningen hemsand VOS.!

■
— -*- Gratis

Annonser och prenumeration emottagas å tid-
ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1tr. upp,

Försumma ej att nnonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurents urbutik
och genom kolportörer,

MO M © L6e

för munnens, näsans o. hudens vård.

"OOQOOOOOQOQOOOOO*JMi. Karolinska Institutets p>K*l^^^^M
ff*j

På begäran af Tandläkaren Herr A. få
2T Lenhardtson har jagundersöktett afhonom JgJ
\J sammansatt munvatten, kalladt C
Q Albin Lenhardtsons
0^ STO31ATOL O

och får häröfver afgifva följande intyg. QfS 1. Lösningen är i.palfärgad och till reak- Jfl
3T tionen svagt alkalisk. %J1

2. Den värkar nedförd i tarmkanalen Qt
2E 3. Den förhindrarunder en tid afminst Jgl

2é timmar syrebildning imjölk. Q^/% 4. den värkar upphörandeellerhöf/st JJQ3jf väsentligt hämmande af förruttnelse- jfl

Q 5. Den dödar kolerabahterierpå 1/2 sjö
3T minut samt tyfoidfeberns, difterins och JöO rosfeberns bakterie på omkring 1 minut, QlÄ 6 Den dödar ritspädd med 2 delar Xl
3C vatten kolerabakterier på mindre än 1mi- **Aönut, rosfeberns och difterins bakteriepå min- Qlf\ dre än2 minuter samt tyfoidfeberns bakterie ä|

på 3 minuter.
\lr Då det af Tandläkare Lenhardtson anprifna medlet C*jl
é^ sålunda eger förmågaatt upphäfva syrebildning och för- p\iV/ ruttnelse imunhålan samt ytterst snabt förstörsjuk- CJIrf"^ domsbildande bakterier,som därstädeskunna förekomma, ifsiV/ måste jag på det högsta hos allmänheten förorda Vjt
é^i dess bruk. 3J%^ Att det samma äfven som yttremedel imånga hän- C^JI/JV seende bör äga en vidsträckt användningframgår osökt O*>ASgr af dess qfv.afl_anförila_starkt_bakteriedödande ygrirnn

[ '̂Ilnrl.liiillN, ilnn 11 A|illl Illllii, Q
Med. Dr.,Docent ibakteriologi vidKarolinska Institutet. Ä\
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52. Telef. 2178. Helsingfors.

Oskar Erikson & C:o
Optisk & Kirurgisk affär

Södra Esplanadgatan 14.

Brefpapper :o.öi£.Ang. Ludv. Hartwall. Fredr. Edv. Ekberg. K. A. DAHLIN
DROGHANDEL, Sadu å 20 p:i,Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

Skilnaden 16—17. Elvira å 15 p:i. B>Helsingfors, Aloxandorsg. 26, Bageri&Konditori. Glogatan 4.
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Telefon 169,

olinierade, Reine de Hol-Fönstervadd.
Fönsterkitt. VII

lande å 15 p:i.Tillverkningen står
under kontroll af nio
sofie doktor Hj. Modeen.

52 Alexandersgatan 52
Firmatryck utföras Ulligt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgat 15.
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Lohs^s parfymer.
Heleolin (Råttgift)

Viol trål m. m.Helsingfors b RemekeJaeo
wmna
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w m HOTEL KAMP.
=ZOSöndagen den 16 Januari 1898 Mårdagen den 17 Januari 1898 Tisdagen den 18 Januari 1898

F.
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1, Nigerl-Marsch
2. Vogelhändler, Quadrille
3. Das Haidegrab ,
i. Ouverture zu Die schöne Galathé" Suppe
5. Dorfschwalben", Walzer
6. Fragmente avs »Zigeunerbaron"

7. Serenade espagnol
8.Fantasie avs »Rigoletto"
9. »Goldkäferl", Polka . ,

10. A B C," Potpourri
11. »Wintergartensterne,"
12. Freund Pepi' . .

program:
Rosen
Zeller.
Heiser

Strauss
Strauss.

Metra,

Verdi.
Sebor
Krål.
Karsten
Sageder

program. program:
1. Tananarive-Marsch Trave, 1. Erzherzog Albrecht, Marsch2. Chansonetten-Quadrille Drescher 2. Alla stella confidente
3. Liebestraum, Gavotte Fischer 3. Ouverture zu Martha"4. Ouverture zu Edelweiss" Komzak 4. Kroll'sBallklänge, Walzer5. Dolores-Walzer Waldteufel 6. Serenade
0. Russisohe Lieder, Potpourri Oranz 6. Fragmente avs »Vogelhändler"

7. El Turia, Walzer G-ranado. 7. Puppenfée, Walzer
8. Fragmente avs Excel.sior" Marenco. 8. Fantasie avs Carmen
9. Amorette, Intermezzo Schmeling, 9. Loin du bal

10. Fantasie avs Oavalleria rustioana" Mascagni, 10. Die Eeise durch Europa, Potpourri Conradi.
11. Nachtsohwärmer, Walzer Ziehrer, 11. Kuba Jurek, mazur
12. Sturm-Galopp Komzak 12. Retraite Joyeuse

C. GOHLK.
~^m¥ Lamp-, Galanteri- & Kortvaruaffär

en gposs; en detalj.
OBS./ Saison Noveautés inkomna, OBS.!<3orås~, <ZaG~, Vägg- oc/t åieöestallampor,t QBS ! Partilampor

Kupor, Brännare,
"

&brf
'

allaslags lamptiiifoeliör '
SAjjT Största,sortiment. ""HR]

Brons och KristallLjuskronor,Kronor förgas & elektriskt
ljus, Lampetter, Väggarmar, Lampslöjor, Skärmar: siden,
crépe, satin.

Största urval Amplar
extra fina,oob "toiUis»

(ifrån Fmk 6. 8'" rundbrännare.)

tak, vagg

lampglas, veke.
OSS-t (Återförsäljare erhållastörstamöjligarabatt).

Extra billiga Bordslampor, Wunderlampor, Alaba-sterlampor. Nytt! Superbalampan" (största ljuskraft),Lyktor, Lanternor, Prismer, Ljusmanschetter.)
Italienska Terracotta Vaser, Fat & Figurer,Franskaoch Böhmiska Bisqvit & Porslins Figurer.

4f<ym^>

Sohneider.
Kobandi.
Flotow
Lumbye
Moszkowsky.
Zeller

Bayer

Bizet
Gillet.

Menyslows.
José.
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H:fors 1898, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri


