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SVENSKA TEATERN.

Fredagen den 18 Mars kl. 7 e. m.
Med biträde af Filharmoniska sällskapets orkester.

För 14:de gången:

Hun^ Christian11.
Historiskt skådespel i5 akter, indelade i9 tablåer, af

Adolf Paul. Musiken komponerad af Jean SilicliusJ
Personerna:

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

M avsk Mogens Gjö .. .\ ("Hr Malmström^HEiddarHenrik Gjö . . .{ ». IHr Fröberg^^^H
Torben Oxe,slottshöfdingå i § § I

Köpenhamnsslott . .tß.^ IHr HanssoiH
Jens Andersson Beldenak,! §' ® I

biskop i Odense . . . J (HrOberg^^^^^B
Dr 'Diilrik Slaghök,konungens för-^^H^^HHtrogne, sedermera erkebiSKop^^^^^^^^^^^^^B

i I.i;ikI^^^^^^^^^^^^^^^H^lHr Castegren
Hr Eiégo.Konungens hofnarr. . . . .

Hans Faaborg, Torben Oxesskrif-
vare Hr Precht.

Hr Öberg.
Hr Lindh.
Hr Svensson.
Hr Kahlson.
Hr Precht.
Hr Franck.
Hr Lindh.
Frk. Book.
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..OEBIASIA" lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd Stamer"" Generalagentur förFinland, Hagasundsgatan %. "**»■»". o^bM-xx^^^."

oqramSiadat
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 —-= Håller fin finaste material.~—

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredagbilliga priser.
Eleg-ant snitt.

Prisen beräknas billiga.

N:o 85. Fredagen den 18 Mars.

DANIELNYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansgr- 31.
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Fru Bränder.ih [[[[[[[[[[[[[[[[[BB
Dyveke,henue^lotter^onungen^^^^^^^^^^B^H

älskarinna .Frk. Holmlunaß^BJTrude, trotjänarinna hos Siegbrit Frk. TschernichinH
Två riksråd, hofmän, hofdamer, officerare, pager., en
härold, en fångknekt, tvåspelmän, soldater ochbönder.
Första tablån: å slottet i Köpenhamn; andra och
tredje tablåerna:iSiegbritshus; fjärde, femte, sjätte,
sjunde och åttonde tablåerna:å slottet iKöpenhamn;
sluttablån: fängelset i Sönderborg slott. iidpunkt:
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/Ts

7 1^

Fröken Adée Leander
Frk. Leanders hemresa från Paris öfver

Christiania ocli Stockholm har varit ett formligt
triumftåg. Publik och kritik hafva blomsterstrött
hennes väg och äflats iatt hylla den unga sån-
gerskan

Vi hoppas snarligast kunna meddela ett por-
trätt af senare datum af vår landsmaninna."

OM» y Fotograf SUNDSTKOMS annons
"*■ å andra och tredje sidorna.

SUOIH. TEAATTERI.
Perjantaina Maalisk. 18 p:nä 1898
Filharmooniliisen seuran orkester/n y. m.

suosiollisella avulla.

Ryypron prinsessa.
(Prinsessan af €ypern.)

4-näytöksinen satunäytelmä. Kirjoittamit Z. Topelius
Säveltänyt F. Pacius.

Chrysandros, Kyypron ktmingas . EmilFalck^^^MChryseis, hanen tyttärensä, Suo-
malaistenKyllikki ....Katri I-iautio^^MAnemotis (Tuulikki) ) (Olga Salo.

Lydia ( Chryseiin jSirkka Hertzbei|
Dahie ( neitsyjä |Helmi Talas. ■■
Naidion J (Lilli Högdahl^H
Medon, kuninkaan sotapäällikkö . Axel Ahlbers^^B
Mea;apontos,kuninkaanylijuoin^u^^^^l^H^MH

laskija
Lemminkäinen I
Tiera, hanen asekumppaninsaH
Helka, hanen äitinsä . . .I
Ainikki, hanen »isarensa . .I
Tuoni I
Panu I
Aallotar I
Ilmatar I
l:nen I
2:nen > Vellamon tytär . .I
3:masJ
Ulappalan^sokeapaimen . .I
Lappalainenorja I
Kyyprolaisia sotamiehiä. Tyttöjenja nuorukaisten

kuoro.

. Taavi Pesonen..Kaarle Ha]me.. HemmoKallio.. Olga Salo.. Maria Rängiaan.. Emil Falck.. Oskari Salo.
. Helmi Talas.. Mimmi Lähteenoja,
fSirkka Hertzberg.

.< Kirsti Suonio.(.Helmi Talas.. Otto Närhi.. lisakki Lattu.

Paikka: ensin Kyypro, sitten Kaukoniemi Suomessa,
viimeiu äärimmäinen Pohjola. Aika: määräämätön.

Ovet avataan k:!o 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B
ja loppuu k:lo II

Konungens skrifvare
Kn gråbrödramunk
En officer . .
Första bonden
Andra bonden
Tredje bonden
Fjärde bonden........
Drottning Elisabeth
Siegbrit Willums, holländsk bor-

SKANE", Brand- Kontor Mikaeisgatan N:o 3.& LifförsäkriDgsaktiebolag: C. F. GARLANOER.

1898.
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Alla dagar IIÄ
*

O M Ok IM TO Aila aftnar
Middagskonsert nOIBI 1% a illp Aftonkonsert

från kl. 3 e. m. WJener Damorkestern J. C. Schwarz, tvån kl. 8 e. m.

STAHLBERG>s A.TELIER.
TT TTT * II II

YIHHAffDEL.

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

lacob Ejisng^Bfs fotograftska Jftelier
Hlexanaersg. 19 (ing. fr. fiagasundsa. 2.)

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

AXA LINDHOLMHilda Lönngrens
laiÄiåiitii ?a«itii»åi 8Kaserngatan BT:o 26

förfärdigar af resp. kunders egna tygersåväl enkla Alexandersgatan 7. T. 638som elegantaste-= Damklädningar.=-
Modernt och omsorgsfullt arbete garanteras. OBS.! Enda specialaffär.

MA.GA.SIN DU NORJD.
ÄktaAlbion Lampmagasinet G. Tahfs

Ylle & Tricotvaruaffärinnehafvare
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17.
N. Esplanadg. 37. Telef. 1727,Viktor Rtjdman.

Största specialaffär Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af Dr Lahnianns

underkläder.
Juho WirtanensiörLampor,Glas, Porsliner,Nickel-

yaror, Byster, Bai-nvagnar, Petro- SIiOAFFAK.
leum & Benzin. Ensamförsäljn. af Jouvins &

C:o's i Grenoble världsberömda
handskar.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Största lager af inhemska skodon. Prima
giimmigaloscher, äkta ColJanolja m. m.Billigt iparti & minut,

C. F. .-BYBEHDAHL Foto
Porträtter ivh

grafisk Atelier.
imtkortsformat å S m.k9 pr duss.

AXEL PALMROOS
Vinaffär.

Lager af fina äktaViner, Cognac, L/körer & Rom.
Grönqvistska stenh Tel. 3 20.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat. 43

Specialité: ORAVATTER.

AlLon Lamppumakasimi
Omistaja

Victor Rydman.
Suurin erityis liike

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

stenraunuja, Petroleumia &
Benziniä.

Halvalla tukuttain ja vähittäin.
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1^N. Esplanadg. 31'Catanis hus.)
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Ouverture till op. Friskytten
Konsert n:o 1, för violin. . . Brucli

Introduktion. Adagio. Finale.
(Herr Maurioe Preisz.)

Venetia e Napoli, tarantella

Paus

Finale ur op. Lohengrin
Abendlied
Mazurka ur Coppelia"

Obs.! Under solistens föredrag ingen servering

Den enda värkligt praktiska SKRIPMASKIN

HA M 31O ND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift,

i'innes 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

Hagelstams bokhandel
Tidskrifter för 1898

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

iJ/iUå *
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Riksdagen på spektakel
Isenast hit anlända Stockholmsblad

läses (oljande:
Det var en unik teaterpublik, som i

går rylde vår operasalong. Riksdagens
bada kamrar voro af direktör Fred-
rikson bjudna pä spektakel, men icke i
Dramatiska teaterns eget, nu utdömda
hus, utanivår operasprovisoriskahem.
hvilket, som bekant, redan ihöst kan-
ske kommer att härbergera den då hus-
villa D.amatiska teatern.

Den vänliga inbjudningen —
som

nog <iock icke fick betraktasuteslutande
som en artighet — hade mycket tal-
rikt hörsammats. Hela parkett före-
tedde en svart kompakt massa af all-
varliga senatorer och hedervärda An
dra-kammartyper. Blott två, tre stak-
kars smä fruar på öfre parkett stucko
i sina brokiga sidenlif bjärt af iden
högtidliga samlivgen och sutto där
själ'va förfärligt högtidliga och bort-
komna midtibland farbrödernasrespekt-
ingi{'vnnde församling.

Parkettbalkongerna voro äfven fylda
af allvarsamma kammarledamöter, men
törsta radens främsta bänk ly-ite ändt-
ligen upp salongen med en smula lifli^-

het, färg och brokighet, tack vare en
hel del senatorsfruar och andra damer,
hvilka där gjorde behagliga afbrott i
den evinnerliga svarta tristheten.
Ikungliga logen glänste dessutom

redan före uvertyrens början en bukett
bufdamer och vid föreställningens bör-
jan inträdde konungen icivil högtids-
dräkt med talrikt följe
Ide närmaste balkongerna glänste

äfven flera af de högsta hofdignitärwna
såsom riksmarskalken frih. von Esseu,
ochkonungens förstehofmarskalk,grefve
von Rosen, iförda ordnar, samt vidare
statsmiuister Bosiröm och civilminister
von Krudenstjerna. Ibalkongerna midt
emot syntes närmast scenen kammar
herre Buren och direktör Fredrikson
samt vidnre längre bort öfverstäthälU-
ten, frih. Tamm, generalmajor Björn-
stjerna och direktör Wallenberg. Bi-
skop Billing framskymtade »HmU längre
bort, till hälften gömdiskuggan. Dar
emot kunde ej Paul Peter Waldenström
upptäckas, men värkligen en och annan
af hans trosfränder inom kammaren.

Forestalluingen gick med en gWs,
som det var glädje ät. Man gaf, som
bekant, Evig kärlek, där hr Lindberg
bar en af sina lyckligaste roller och
dar ru Hartman åter har ett tbrträtf-

ligt tilifaile att briljera ined sin rika
och glittrande talang. Men ack, inlor-
en så allvarssträng reserverad publik
ha de nog aldrig förr spelat, sä att
nägra ovationer blef det inte den af-
tonen. Men ialla fallmycket välvilliga,
dämpade applåder, hvilka, a»ven om
de aldrig öiverskredo den måttfulla
vänlighetens snåtva gränser, dock torde
väga tungt och betydelsefullt nog, om
man besinnar att de frambringades at
betänksamma rik.sdagstarbröders ej alt
tor flinka händer.

Sä att fru Hartman och hr Lind-
berg kunna nog vara belåtna med sin
afton!

Den som alldeles säkert blef belåten
var hr Bsec:ström. Han narrade ju
d«sn svarta herrbesatta salongen till e.t
par skrattuibrott, med sin kalkborger-
liga fysionomi och sin hvardagstilosoti.
Honom tyktes många förstå.

För mer än en bland denna teater-
publik var nog gårdagens atton märk-
lig nog. Ack, hvem mms ej sin för-
sta teateratton med dess oiörgätliga
lutryck!

Tänk att första gängeu få se fru
Harinann, —

,äom inau hört så inyk-
kei tala otn" — det var ändå rolig»
nog, tyckte under en mellanakt eu ka-

vajkostymerad deputerad,där han fram-
(ör spegeln ikorridoren rätade pä sin
hvita halsduksrosett.

Och akustiken? — Jo,nog hörman,
då man s tter pä parkett lörsta bänk
och äfven de närmaate bänkarna där
bakom. Men regionen mellan femte och
åttonde bänkarna har icke det bästa
rykte; längre bakut blir det åter bättre
och iparkettens fond under iör-ta ra-
den Jär man höra förträffligt. Ar hu-
set fulisatt, — men det var det ej i
går

— hör nog äfven andra och tredje
radens publik åtskilligt, men om det
är tillräckligt våga vi ej säga.

Tkl,—
4"*^-

En hotellräkning
Sigurd skrifver iSmålandsposten:
En af Uiina mera humoristiska be-

kanta, som mycket visias pä resor, gat
mig häromdagen följande bidrag till det
moderna hotellväsendets historia.

Mannen i fråga kom upp till Stock-holm, bara för ett enda dygn, hvarföi

BARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, SKILNADEX 4.
Filthattar

band, spetsar, sidentyger och ply-
scher i största urval hos
Firma H. Ellmin.

9 Alexandersgatan 9.

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan a. 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.

11.Ui.

C^c-i

ICLEVELANO.
lä Följande tre omständigheter ställa Cle- &-
.43 veland-Velocipederna betydligt framfor |L
3 alla andra velocipeder, nämligen: fr"
■^ i. BurvelMagren, hviika äro gjorda £
jB ar dcc finaste värktyg.sstål samt svarf- 1

vade och härdade med den utomordent-
ligaste precision. De äro oslitbara, ab- I»
solut damtäta och kunua aldrig justeras &"«| för hårde. t

j| 2. Clevelands Clincher-ringar, W
hviika äro fastade vid kombinerade trä |L

,^Ä ooh alluaiinium skenor. Hjulen blifva
sålunda utomordentligt starka och rm- K"51 garna de mest, elastiska. R

3. Cleveland kedeil är den endaked,
i hvilkeu stiftet och blocket äro abso- 6^
lut härdade och .den är därför under- Ss*-
kastad slitning och sträckning ilångt"^ mindre grad än någon annan ked. Sp.

1Brandt & Blomberg,|
■^ Helsingfors, Mikaelsg. !9. &

Filharmoniska Sällskapet

populära V\onserten
64-:dje

gifves

Lördagen den 19 Mars kl. 3/a 8 e. m.

Societetshuset

Program
Ouverture till Athalia" .
rNeu Wien", vals
Air iör stråkorkester
Scénes pittoresques....

Marche. Air de ballet
Angelus. Fete Bohéme.

Paus

som finnes är

Mendelssohn

Strauss
Bach
Massenet.

Weber

Liszt,

Wagner,
Schumann,

Delibes

BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningipartioch minut af endastäktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Barngarderofoen
Högbergsgatan 45, Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

OIBSi!XjOli.«iloiDaLT33rtot.

CARL BERGROTH
FabiansgatanN:o 29,

Telefon N:o 750

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på flaskor som litervis från fat.

i:sta Klass

BADIMÄTTNING
Wladimirsgatan 32. Telefon 197

J. W. Engberg

Restaurant Catani
■*&% reKommenflerar

sina supéer till olika pris, portioner å la carté
ocb eleganta smårum.

Ostende ostron inkomma bvarje vecka!
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Eric Sundströms Fabiausgatan 27, hörnet afNorra Esplanadgatan.isamma hus som Nordiska Bosä

Fologrn/iatetier. tillfälle att i ännu högre grad än hittils tillmötesgåäradekunder :deras fordringar på ett .0
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Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
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Herrar Akademici
Obii.!

IStudenthusets Restauration äter man
bäst och billigast.

Frukost, Middag och Kvällsvard
för 50 mark per månad.

RESTAURANTIfIP*Kaserngatan
"S wQk

Fullständig restauration! Ä IÖl på seidlar Varmaportioner m. m SfaM BL-JB
/?. Ivanoff.

J. NEIM AN \.
Q

Ang-Korffabrik.
Tel. 13 34Humleberg 5. Tölö

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

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

Finska
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:ären,

'"t arbeti

+**********."Märkning
Swift"

och alla sorters tapisseri-
arbeten utföras af Quadrant"

Diirkopp"Sally Wredenberg
LillaRobertsgatan 1, 1tr. upp

m. flSpecialite;

Guldbroderi *$***«*«*****¥* ■:;,.

&am6rini Restaurant.
ESPLÅNAD-KÅPELLET.

Efter utländskt mönster serveras direkt från fat

Ungerska ochRhenska
Viner m. m.

å 75 p. per seidel (Sel;öppen)

FRISKA OSTRON,
per dussin Fmk 2:50.

Järnsängsfabriken,
Enda Specialfabrik iFinlandför

Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigareän de utländska.

Illustrerade kataloger pa begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG.

S.! Fullständiggaranti.

t.JHIt.Ai*,JIHt.yM

FLOR
(från Paris)

200 olika mönster från 50 penni

Konrad Björkegren
Hennes' hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

Damhattar
Barnhaftar

Största urval

hos

Konrad Björkegren

WfWfWfWf
G.F.Sto

se*********************************

I JULIUS SJÖGREN jj
*. Mikaelsgatan 4, Centrals hus.

$ Ylle- och trikotvaruaffär. It
$ Välsorteradt lager. Billiga priser. £
»¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ '¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥«

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

TE NEOVIUS,
Mikaelsgatan N:o 2

Telefon 13 32,

Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER.
Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2.

K. F. Larsson.

C. E. LINDGREN's
Borst- c«3 T»©ixseirafc>i*il3C

Rödbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus.

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

G E. LINDGREN.
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han mäste ta tiden noga iakt ochgat
."sig ut iden bedårande metropolen ome-
delbart efter det han placeratsin kapp-
säck iett hotellrum.

E ter uträtmingarna behöfdes ensmula
uppmuntran, och aftonen ägnades åt den
glada vetenskapen, som vid „stäng-
ningsdags" hade fört vår resande och
ett par vänner till en restaurant allde-
les tasligt långt fiän hans iboende ho-
tell. Dä varkumihde sig t-n af vän-
nerna, som bodde helt nära, öfver ho
nom och föreslog honom att beeofva en
divan ivännens rum.

Anbudet antogs och tiden gick, så
att då resenären slutligen löljande dag
kom till sitt hotell, var det blott att
betala och hämta sin kappsäck.

Dä räkningen lämnades af den artigt
bugande kyparen, faun gastensig myk-
ket förvånad öfver dess många, om
också inte stora poster och började
granska dem

Det här var litet besynnerligt, dä
det taktiskt endast är kappsäcken, som
har bott här i natt. Ljus 50 öre?"
Öir man på! Och han, som alltid bru-
kar ligga så stilla och. tyst imörkret!
tService 25 öre?" Har han värkligen
begagi at lavoiren och låtit passa upp
sig? Han brukar annars aldrig det.

Jag auta'r att räkniugen väl måste
vara riktig ..." sa' den bugande ky
paren

Godt, godt! Sä ha vi „Borstning
25 öre.

" (jMed en öm blick pä kapp-
säcken). Är du värkligen borstad,

gamle vän? Måtte blifvit en riktig
snobb på gamle-dar ..."

Kyparen rodnade och bugade sig ti-
gande.

Blif inte ledsen, min vän! Jag god-
känner altsammans, utom den här sista
posten Po tposto 20 öre." Den stryka
vi, om ni inte har något emot det. För,
ser ni, jag har lefvat itjugo år till-
sammans med den kappsäcken och kän-
ner honom mycket väl, och han har en
egenhet: han korresponderar aldrig, ab-
solut aldrig. Det ingår inte all.t ihan-
vanor... Jaså, det godkännee? Godt."

Notiser,—
Från Rom meddela*: Den om

tändigheten att den 16 febr. Rossinw
Baiberaren iSevilla" upphör att vara
monopol åt det som bekant af Mascagm
ledda Rossini-konservatoriet iPesaro
och att därigenom konservatoriet kom-
mer att förlora största delen af sina
inkomster sysselsätter för närvarande i
hög grad piä-tsen. Verdi hoppas at
regeringen skall vidtaga åtgärder till
formän för konservatoriet.

— Berlins teatrar. Ett nytt foik
skådespel Die kleinen Vagabunden"
(De små landsstiykarne) af G. P. S ms
och Arthur Schirley, fortyakadt af H.
Stein, väckte starkt bifall a Berlinet
T/teater genom sensa-ionella scener, i
synnerhet en hufvudrollinnehafvare.»
-präng ien vattenbassäng, och genom
fru Piasch-Grrefvenbeigs lyckade spel.

Å Lessingteatern rönte den nya tre-
akts arbetarepjesen nßartel Turaser"
af Philip Langmann ett gynnsamt mot-
tagande. —

;,Neue Frei- Buhne" hai
ined framgång å Thaliateatern låtitupp-
iöra det nya skådespelet ;)Barbara Hol-
zer" af Clara Riebig. —

Å Besidenz-
theater har den förut förbjudnasedeko-
medien „Ledige Leute"' af Felix Dör-
mann blivit uppförd. — Med det n,a

dramat Joachim G emm.iDg" af Kail
Ötrecker gjorde Friedrich- Wilhelmstad-
tisckes Tiieater lycka. — Det verifie-
rade lustspelet „Mädchentraum"* af M.
Bernstein slug an a Deutsches Theattr.

— Sitt 70-åriga jubileum på sce-
nen firade nyligen den 80 åriga hof-
skädeipeiareu Karl We.ss iKoburg.
Hav hade nämligen 1edaa som gosse
181'2 spelat med ibarnroller.

— Wagners opera »Siegfried"
gjorde stor succés a hofteatern iWei-
mar, där förut endast Rheingold" och
Walkyran" uppförts.

—
Ät Richard Wagner kommer

en minnesstod att resas iBerlin. En
komité häller på att bilda sig fördetta
ändamål. Till förmän för statyfonden
ämnar man anordna en allmän musikut-
-itällniug från den 7 maj till den J2au#.

— Rovettas nya skådespel„Oli-
vekvisten" tillvaun sig bifall å Man-
z .mteatern iMilano,

:
— Wagners opera Siegfried"

gjorde stor succés a hofteatern iWei
mar, dar lörut endast Rheingold" och
W..lkyran" uppförts.

—
Paul Heyse har, enligt medde-

1-mde frän Muucben, fullbordat ett nytt
skadespel, betitladt rDie Tochter der
Semiramis".
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Lvilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföremåloch apparater, är därförei

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

JBilliffa.pris

l^e^T^rori
«3?iya

3.
OBS:

OSKAR ÅLEXSK.

Hennes' hus

Jcmanns Velocipea-depot......._.._— //f//(/a Lindfors
(A

09 V)
(fl

Oss:
Helsingfors Berggatan 10.

Ånsiktsbehandling
Största urvai

Til! billiga priser

giasmaöc-sinat
Mikaelsgatan 3.
vid Sidomwska affären

Velocipeddelar o.
tillbehör istort

urval!

Egen reparations»
värkstad.

w ***************

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

Telefon 83.

Bodega j^ndaluza
JV;o 28 Unioasffata,n -ZV:o 28.

Servering af uteslutande äkta natur-
viner,frukter,läskdryckerm.m.

Ledig annonsplats

|j
' ._. Med ånga och massage rengöres hud-^n från

llVOllllllSli pormaskar, finnar, frass 1etc,hvarigeuom hudenstär-
JyiuuiUJl jjgg ocn uppfriskas. (Amerikansk metod),

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27.
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/W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg.52. Telef. 2178. Helsingfors.
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||Franska Lifförsäkringsbolaget

g LURBAINE, §
H Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. f|s
|§ Garantifonden: 98 miljoner Frcs. |sg)
ÖS) Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- ggv
:£f ringar af alla slag. Genom samarbete med *§^
(jg? sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- gg)
(Äfö baihe et la Seii.e beviljas de försäkradevid cgjj)
;§? sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, Jg;<»| hvilka fullkomligt säkerställa såväldeu för-
tfS| säkrade och hans familj, som ock de per- ggjj
SK söner, med hvilka han står iaffärsförbin- |£f(jg? delse för den oundvikliga förlust, som en «S#
IBS sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- afo
3§f leren olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- JK
(jisp skänker nämligen, såsom allmänt bekant.
iÄS premierna förhela sjukdomstiden och utbe- 0h
Jas talar 3/4 af kapitalet,om sjukdomen är obot-
V$S? lig och resten vid dödsfall. g*)
ÄJ| Bolaget L'Urbaines försäkringar äro
;s£ därför särskildt att rekommendera för her- ä<
(^ rar affärsmän, då det gäller att säkerställa gg)

större affärsföretag genom lifförsäkring,
emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- «v*

samma störingar svårare sjukdomstall all-
(^ tid med*öraoch hvilka ofta nog bringabor- gg)

ges- och förlagsman stora förluster. g<
För dessa väsentliga fördelar erfordras *§^

'SÄ icke några extra premier utan endast att 09J)
|f den försäkradeafstår från den årliga vinst- g|
i^ andelen. . '§*'

Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. g&)

@ Qartvon <3%norring. w

f,€&rGgram~<fölaåef"
gas för längre tid.

flhdIHvarJe annonsör får sig nL /l/l/d.. tidningen hemsand UUO..

Försumma ej att nnonsera så länge
några lediga platser ännu

Lösnummer i Laurents urbutik

-i- GrX*«ltlS. -I- ■

återstå.
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J. C. MjEXMONTAN
Innehalvaro:B. BTyberg.

Giner & Spirituösa.

OBS.! Skyddsmärken: Guldmedalj och en salamander på fat, kapsyl och kork

feYiMra B!BMkTjM F* T É saH8

OBS.! Härvarande lager bestående af öfver .22,000 hectos garanterad ren, ospritad drufkonjak af äldre och nyare årgångar
Finnes hos de förnämsta Yinhandare,

BBra HH BB

ramrararaMBBraBB

ftesProDrißtaires Vinicole fle Comac,
J. G. Monnet & C:o (f. d. Salignac & C:o)

iConffac
Kommanditbolag, grundadt år 1838 med ett aktiekapital

af 4,000,000 francs.

ra mra raa BBE3ra
gfftift;**:*»**»*****^*;*:****:***:*****!»

Annonsera

Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

Annonser och prenumeration emottagas å tid-

och genom kolportörer.

33
@ W © L66

för munnens, näsans o. lindens vård.

oooooooooooooooo©

IKongl. Karolinsk Institutets1
g Bakteriologiska Laboratorium. O
f^ På begäran af Tandläkaren Herr A. |pfc
2£ Lenhardtsqn har jag;undersöktettaf honom 2JT

sammansatt munvatten, kalladt
Q Albin Lenhardtsons
5 STO3IATOL O

och får häröfver afgifva följandeintyg;
ifljfc 1. Lösningen är opalfärgad och tillreak- jrS
3T tionen svagt alkalisk. 3t

2. Den värkar nedförd i tarmkanalen
(fik icke giftigt. £QSf 3. Den förhindrarunder en tid afminst %g

24 timmar syrebildiiing imjölk.
£| 4. den värkar upphörandeellerhögst |gkjjf väsentligt hämmande af förruttnelse- 2?

prosesser.
5. Den dödar ftoTerabakterier på Va tf?J

2C minut samt tufoidfeberns,difterins och Jjjf
rosfeberns bakterie på omkring Iminut, 0f& 6 Den dödar utspädd med .2 delar

af vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- 2j£
|JJ nul, rosfeberns och difterinsbakteriepåmin- fjj
f% dreän 2 minuter samt tyfoidfebernsbakterie Q2K på B minuter.
O Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna, medlet

sälunda eger förmågaatt upphftfvasyrebildningoch för- ff±(y ruttnelse imunhålan samt ytterst snabt förstörsjuk- \&
f\ domsbildande bakterier,somdärstädes kunna förekomma, f^Vy* måste jag på det högsta hos allmänheten förorda %^

dess bruk.
%ZJ> Att det samma äfven som yttremedel imångahän- %J

©seende böräga en vidsträcktanvändning framgår osökt gfy.
af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande värkan. \Jj

Stockholm, den 6 April 1895. @

ff% Med. Dr.,Docent ibakteriologi vidKarolinska Institutet, ffik
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Ledig annonsplats.

H.ÖI3Lg Brefpapper Auj. LniY. Hartwa1 K. A. DAHLIN
DROGHANDEL, Sadu a 20 p:i

Fredr. Edv. Ekherg.
Bageri&Konditori.

Mineralvattenfabrik Skilnaden 15—17. Elvira a. 15 p:i.rikhaltigaste lager af ut-
ländska och inhemska

sorter, linierade och
Helsingfors, Alezandersg. 26, Glogatan 4,

Reine de Hol-
Telefon 169, Fönsteryadd.

Fönsterkitt.olinierade. Öalande a 15 p:i.

52 Alexandersgatan52 hos
Tillverkningen står

under kontroll af filo
sofie doktor Hj. Modeen.

Lohs.s parfymer.
Heleolin (Kåttg-ift)
Viol tvål m. in.

Firmatryclf utföres billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHMDEL
Alexandersgat 15. Helsingfors Jacob Reincke
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Q£ HOTEL KAMP.
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Fredagen den 18 Mars 1898 Lördagen den 19 Mars 1898

:O program: "program:
2

=
1. Wir von der Cavallerie, Marsch . .Lehnhardt. 1. Nigerl Marsch Eosen IDrescher Drescher2. Wiener Volkslieder Quadrille 2. Quadrille iiber Chansonetten

Czibulka. 3. Lustspiel-Ouverture Kéler-Béla,3. Frauenlist, Gavotte

A \

4-. Andante avs der Sonate pathetique Beethoven, 4. Dolores-Walzer Waldteufel.
5. Doctrinerj-Walzer Strauss. 5. Verliebt,Eomanzeaus,,KönigJérome" Ziehrer,

6. Das Haidegrab Heiser 6. La Sylphide Schmeling,

Balfe.7. Ouverture zu »Zigeunerin'1 7. Ouverture zu Allesandro Stradella" Flotow
Waldteufel 8. Donauwellen, Walzer8. Bstudiantina, Walzer Ivanovici
Sehwarz 9. Fragmente a. d. Ballet Fiametta" . Mincus9. Fur Jedem Etwas, Potpourri
Farigoul 10. Militärisch, Polka Ziehrer10. Soufle d;lvresse, Impromptu

11. Fantasie avs Maskenball"' . Verdi 11. Nordisches Bouquet Schwarz.
Schwarz,12 Siid& Nord, Marsch 12. Starhemberg-Marsch. Sohulzener Damorkestern J. C. Schw rz. I

H:fors 1898, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri


