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SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 30 April och
Måndagen den 1 Maj 1899.

kl. 7 e. in

(Ualknsteitts död.
Sorgespel i 5 akter af F. von Schiller,

Personerna
Wallenstein, hertig af Friedland.Hr Lindroth.
Octavio Picoolomini, generallöjt-

nant vid ettkyrassierregem. Hr Berlin.
MaxPiccolomini,hansbror,öfversteHr Klintberg.
Grefve Terzky Hr Swedberg.
1110, fältmarskalk Hr Hultman.
Isolani, general Hr Stavenow.
Buttler, öfverste Hr Malmström
Kyttmästar Neumann Hr Carlson^MEn adjutant — — —I
Öfverste Wrangel.svenskbeskickn. l^^in^i^^BGordon, kommendant på Eger. H
Major Geraldin H
Deveroux I Kaptener i Wallen-I
Macdonald/ steinska armen.
En svensk kapten I
Ett sändebud från kyrra.~ H
Borgmästaren iEger ....H
Seni __^___^______|___^^H
Hertiginnan af Friedland . . .Fru BrandeiM
Grefvinnan Terzky . ....Frk Book. H
Thekla, Wallensteins dotter .
FrökenNeubrunn,prinsessans -il

\Hr Malmström
Hr Deurell.

Hr Malmström

dam
von Eosenberg, prinsessans stall-

mästare . . .
Dragoner, tjänare, pager ooh menighet.

Handlingen försiggåride tre första akterna iPilsen,
i de tre senare iEger.

Börjas kl. 7 ocli slutas omkr. 11 e. 111

„SKANE", Brand-

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Söndagen den 30 April

Filharmoniska Sällskapet.

79:de och sista

populära
Söndagen den 30 April kl. J/:

Societetshuset

Proqram
Ouverture till op. „WillielmTell

Hochzeitsreigen"
Moment musical Schubert
Preludium och Fuga Bach Abert

Ouverture till op. „Tannliäuser"
Konsert, för violoncell . . .

(hr Ossian Fohström.)
Samt-Saens

Scenes napolitaines Massenet,

Danse bohéme
pSolveigs sång
Marsch ur „Damnation de Faust"

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

& Lifförsäkringsaktiebolag:

Largo

Paus

Paus.

8 e. 111

Eossini.
Bilse

Wagner

Handel
Bizet
Grieg.
Berlioz

Paikka

raåef
Georg Wikströms skrädderi

Östra Henriksg. N:o 1
ILagret är stort och välsorteradt.

|Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
|höranvändes.Prisen beräknasmyk- i'
ket moderata.

1899.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Huhtik. 30 p. 1899.

JCaarina JVlaununtyfäi?.
3-näytöksinennäytelmä proloogineen.

Kirjoittanut Jalmari Finne.
Henkilöt

Kaarina Maununtytär,Euotsinku-
ninkaan Erik XlV:nen leski. Olga Salo.KustaaErikinpoika,hanenpoikansaOskari SaloEricus Erici, Suomen piispa. . .Emil FalckKlausErikinpoikaFleming,mars _ i■
Suomen ylihaltija....I

Juhana KlaunpoikaFleming. lia-H
nen 15;ta vuotias poikansa .1

Aksel Steninpoika Leijonhui .-ud^^^^^^HRaseporinvuoti H
Evert Kaarlenpoika Horn, K I

Benjamin Leino

Lill. Högdahl

Axel Ahlberg.

Hilma Räntan. -iikaisten herra, 16:ta vuotias^^^^^^^^^^HHenrik Klaunpoika Tott, KirknieH
men ]

Sven Pietarinpoika Ba._;g.. Onlun^^^^^^^^^B
I

Evert Suonio

vouti
SalomonMaununpoikaIlle,Röfvar

Eino Salmelanäsin herra
Aksel JuhananpoikaKurki, Ano

Aleksis RautioIl11 II II IJ
Olavi Stenbock, Fiemingin huovi^^^^^^^^^^^Hpäällikkö KaarloHahiiT^MTuomas Trall, Turun pormestari. Pietari Alpo.^H
Hannu Såger, Turkulainen kaup-

pias lisakki Lattu
__________

Sokea vaimo Mimmi LähteenojaHånen tyttärensä tytär ....Tyyne Finne.
Kansaa ja huoveja.

Aika: Marraskuu 1592.
Proloogi: Herttualan kvlän luona lähelläLiuksialaa Kangasalla.
l:n näytös: Liuksialassa.
2:nnäytös:Turuntuomiokirkonsakaristossa.
3:s näytös: Turun linnassa.

Ovet avataan _:lo 7. Näytöntö aikaa k:lo V2B
ja loppuu k:lo Vall.
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Kontor Mikaelsgatan N:o 3.
C. F. CARUiNGE...

HOTEL KAMP.
u
0
4-1
O

qd
W* p***

A
h>

*_i
0
"H
ej

MA.GA.SXW DU WORD.
_Do V_.rlcaslDoroii_.cla, amci^il^msl^

f—j, Columbia,
/'7\,A. Hartford &

XrJ- .. Vé detta

_f ?

Ledig annonsplats .vii^ £ii/.Velocipederna'jr^S' ■__k- .___."-_"v-

tillvärkade af Pope Mfg. C:o
erhållas numera i

G. F. Stockmanns Vefocipeddepot.

C P T)YT?T?T3T) AITT Fotografisk Atelier.
♥ A _ 1/Å 4l_ Ja_W JLF _tj|.J\Ii Porträtter iviaitkortsformat å 6 mlz, pr duss

iW^H jffLJL __^_L__Ä E^CJ'_«_E_^«_£_^C__^© «|pii
__'__'. i\l»i Iplii'.*»

Elektriska Affär,
Nylandsg 34 Tel B9T. H.for»

Ijustädningar

Telefonledningar,
Ringledningar*etc, etc,

wSI rci crkändt billigast. - _
■ materialo. EtppaPatealllidko«tnadtf örslago. prjsi" :"-. _0r någonauifcjjgr.iac!

wr från la-
Begär

Jacob £ji.__3pms fotografiska Jflelier
flteunåmQ. ■ (ing. fr. fiagasundsg. 2.)

Utför omsorgsfullt och till billiga priser allt fotografiskt arbete saoäi
inom som utom atelieren. Celefon 2453.

Axa Lindholm , Äkta. . rr_. If.ner och spirituösa
ISöISSCriSttär, J direkt importerade från utlandet hos

i Hjelt & Lindgren.
Alexandersgatan 7. Telef. 6 38.| Unionsgatanit.

G. Tahfs
YSSe & 7rico_varuaffär
Norra Esplanadg. 37 Telef 1727,

Välsorteradt lager, billiga priser,
Hufvuddepot ar Dr. Labmanns un-

derkläder
Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i

Grenoble världsberömda handskar.

J_ li.Wickels
VINHANDEL.

ÅRRÅKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris iDiplöme dlionneur) vid ut-
ställningen i Bordeaux 1895.

N. Esplanadg. 31
fOafanis hus.'
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HARALD WASAS' ".lUt\AS Blomsterhandel, SKILWiiE* _
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Filthattar
stort urval billiga priser hos

Firma H. Ellmin
9 Alexandersgatan '.).

ilsiiiffs C-Bttßfi
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2 Telef. 4 91

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.

JULIUS SJÖGREN
lttikaclsgatan 4, Centrals bus.

Ylle- och .rikovaru.-ffar.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland for
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Ledig annonsplats

JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER,
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandersgatan60.

EMIL REHNBERG.
OB S.! Fullständiggaranti.

kMåMkMikM

|g Franska Lifförsäkringsbolaget giILURBAINE,|
3_§t Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. f^H Garantifonden: 98 miljoner Frcs. §|
WO Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- @h
)fijk r^nSar A alla slag. Genom samarbetemed
_$£? sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- «»
(KL baLue et la Seine beviljas de försäkradevid ém
A^ sjukdom och ofycksfall särskilda förmåner, JKvJJS^ hvilka fullkomligt säkerställa såväl(len för- ta_>_s
(flfö ; "krade och hans familj, som ock (le per- ®)j

Sjner, med hvilka han stär i affärsförbin- *A
_sfep< delse för den oundvikliga förlust, som en "A/J

§ sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- @h
ler enolyckshändelsemedföra. Bolaget efter- ]S^
skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
premierna för hela sjukdomstiden och utbe- 0h
taiar a/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- gA

_S» lig och resten vid dödsfall'. __j>_
(t§| Bolaget L'Urbaines försäkringar äro 0h>g därför särskildt att rekommendera för her- gA

rar affärsmän, då det gäller att säkerställa *0)
(fl» större affärsföretag genom lilförsäkring, &h
\q± emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- Jg?
.§5? samma störingar svårare sjukdomsfall all-
tfgä tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- 0h)gv ges- och förlagsman stora förluster. Sj.

_C§? För dessaväsentliga fördelarerfordras
icke några extra premier utan endast att gÉ)
den försäkrade afstår från den årliga vinst- §<

_<i_p andelen. (gy
<(g| Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1 @h

j Qarlvon d&norring. @

wmwmmm

BODEGA ESPANOL4Helsingfors
Försäljningipartioch minut afendastäktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2

Ständigt lager af färdiga
BAK^MLABER.

Obs.! Affären flyttas den I juni in i passagen
K. F. Larsson.

MARIEBAD
Mariegatan 13,

serverar bästa finnbadstu, karbad, halfbad
tallbarsbad, sprit- o. terpentinsångskåp.

Telefon 20 27.

__3ll__ tiebolaget
1111$

29. Fabiansgatan 29*
Generalagent för Liherty C:o. Lmt. London.

Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobelintyger, kre-
tonner m. m. Engelska lampor och metallvaror. Möbler
& mattor. Konstnärligt krukmakeri

> :;, Moderna
'i;^ Herrhattar

H^P^ finaste engelska 0. italienskafabrikat

Café
Vilhelmsgatan N.o 5

Telefon 13 75

OPERAKÄLLAREN.
Från Stockholms teatrar
Vid Dramatiska teatern aflösa nyhe-

terna raskt hvarandra. Återigen är
inan färdig med ett nytt program där-
städes, och det är ånyo det literära
familjenamnet Hedberg, som behärskar
scenen. För knapt fjorton dagar sedan
gafs ju där, som bekant, den outtrött-
lige iörfattareveteranen Fjaus Hedbergs
senaste stycke, .^egentlighe-er'', inför
en iulltalig premiärpublik, och nu är
det dennes son, hr Tor Hedberg, som
iått en ny komedi i tre akt*-r — Kär-
lekens krokvägar — tor första gången
upptord. Ett annat nytr svenske ori
gmal utfylde premiärprojjiaumier. näm-
ligen en epilog i en hkt ar Fredrik
Nycander, benämd Villa Carreggi.

Föreställningenbörjade med epilogen.
Den är en Jiten situ.iiionr.bild, förlagd
till florentinerlursten Lnenzo de Medi-
ci's sis a Btunder, skildrande motsätt-
ningen mellan renässansens ckönhets-
dy;kände hedendom — representerad
af Loreozo — och den a?ketiska, gläd-
jefien-.tliga ii .--uppfattningen, represen-
teiwd a h laiiiitikern Savonarola. Då de
obligat» applåderna efier det lilla styk-
ket.i vackert och mi!; :;_- versifierade.

om ock något långdragna monologer
bjöd ridån åter gå upp, framträdde de
uppträdande upprepade gånger, äfven
införande författaren å scenen.

Efterpjesen af Tor Hedberg bröt
redan frän första minuterna på behag-
ligt och lekande sätt den seriösa stäm-
ningen frän förpjesen„Kärlekens krokvägar" är ett fint,
spirituelt skämt i karaktärskomediens
distingerade gestalt om den mängd
olika vägar, hvarpå unga män — och
gamla herrar likaså — söka närma sig
den unga kvinna, hvilken de löresatt
sig skall bli deras utvalda för lifvet.

Styckets styrka ligger mindre idess
enkla och ej värst originella handling:— en ung enka med 2,000 kr om
ätet, som efter att ihela två akter ha
flirtat på det ifrigaste med en svär-
misk poet, en prydlig sjöofficer och en
utomordentligt spirituell professor, ger
dem i tredje akten alla tre korgen
och det till på ett ganska stötandesätt
lör att därefter förlofva sigmed en gam-
mal tjock och något löjliginfanterikap-
ten. Denna upplösning motiveras il
yttre måtto genom att kaptenen blifvit!
utnätnd till major och fått mottaga hansI
majestät konungens personliga lyckön-[
skan till sin befordran!

— — — — —
i-iiiimi na

Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-
bolaget i Finland Helsingfors.

FotograSska artiklar
Fonografer.

Publiken blef synbart i misshumöröfver denna utgång pä enhistoria, sombörjat så bra. Publikens rattskänslafordrade, att enkan skulle tillfalla denspirituelle assessorn, och hr Tor Hed-berg bör komma ihäg till en annangäng, att det hamnar sig att skoja medpublikens rättskänsla. Minst tio' aftnarlängre än den nu kommer attgå skulle
pjäsen ha gått, om det varit „riktigt"slut på den, försäkrade oss pä premiä-
ren en ung dam, och hon har nog rätt.

Komediens hufvudsakliga styrka ochcharme ligger i Hen spirituella, oltafint och fyndigt tillspetsade dialogen
samt iden si.kra teckningen af en helsamling komiska typer och pervonnagerRollerna utfördes i allmänhet medmycken säkerhet och första priset togsobetingadt af framställarinnan af densentimentala svarmodren — med sinodödlige Edvard jämt i tankarna ochpå tungan — . bvilken presterade en

ovanligt roande bild, rik på subtila
komiska poänger.

Bifallet var lika lifligt som välför-
tjänt efter hvarje akt och vid föreställ-
ningens slut inapplåderadeä författaren
mer än en gång.

Jag tror värkligen att detta nya pro-
gram kommer att gå bra. Visserligen
blir publiken litet stött öfver handlin-
gens utgång —

såsom ock mer än en
ung och förälskad kritiker

—
men att

man har roligt förut kan icke nekas.
Hur ofta händer det oss att vi få
skratta så hjärtligt, utom förstås på en
och annan fransk fars, då dock den
stackars dygden mestadels lär sitta sä
grymt emellan. krokvägar''
är egentligen ca pjes som kommer att
tenteras af fruar. Vare det så. De
flesta lustigheter på detta område skrif-
vas nog oftast för herrar.

CLEVELÄND
är den bästa veloci eden
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Den enda värkligt praktiska SKHIF 3IASKIN

lIAM3lOND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Carl Jacobsen & C.o

Generalagenter förFinland & Skandinavien,

HAGELSTAMS BOKHANDEL
Förbättringar äro numera vidtag__£_^f^P

väl kontorsbläckhornet

Xiipfjnio Non plus ultra
HHflft Rullpenntorkaren.

<___._

Rikhaltigaste lager.

M\å kl liMazine."
" illfå

.icliaelsg-atai. 4,

Uti Fredr.Edir.Ekberg's
Cigarrhandel

(Ekbergska huset) Alexandersgatan 52,

finnes ständigt lager af färska

JJauanna QiQ&ppep
från 40 penni till 3 mark per styck

ENGELSKA SK iÄDDERI- ETABLISSEMENTET
V. C. Branch.

N. Esplanadgatan 19 Privatbankens hus
1 tr. upp

Rekommenderar sig

publiken

Specialité.
\W''

m\.!i>y'

Dräkter för sa=
longen

Q.

n»i

C
Öl

Middags-

som finnes är

Finnes på lager hos

Helsingfors,

(Hotel Kamp.)

hos den ärade

& Aftonkonsert. Table dhote & å la carte
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AXEL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch Guldmedalj iParis 1889.

"d.
a -i

Co ra
G— Q.

r— J

a
p

DC(tIa X ;aiia storiekar ° ch " "
-:.f ft stilar, bäst hos oss

Vi tillverka som specialité

tafvelramar;Flyttnings- *
* Realisation eleganta mönster och noggrant arbete

dRamlister från egen fabrik istaden
Vi utföra dessutom alla slags

Förgylleriarbetentill billiga prisertill betydligt nedsatta
SVEN STRINDBERG & C.opriser.

Från 1Juni N:o 37 N. Esplanadgatan
DessförinnaniCentralpassagen.

Hela det nyinkomna vårlagret
i slutförsäljningen,inberäknas ■Alla nationers
hela våren Hattar

då materialen
sompagaM^H
monteras gratis,
köpas hos mig. F91 i? i_*la^or

på beställning och från lager hosKonrad Björkegrens
Sven Strindberg.Dam= och modeaffär,

Telefon 15 81snedt emot Brandkårshuset
Från 1 Juni, Alexandersg

Dessförinnan Andreg

Begär priskurant

Internationella Olycksfallsförsäkrings
Aktiebolaget iWienBorgå-Porter.

Vällagrad.
Välsmakande

tf

*JL Champagne $}

3 Mont de Bruyére a.
pQ säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- 8*
' tioner. Partilager hos (__.

o Ernst Toilander. *"
S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

_._sS '£■__.._ Stor .;.£€.__-_■

REALISATION
Nya Glasmagasinet,

3 Mikaelsgatan 3

Till töljd af gårdens ombyggnadoch före-
stående lokalombyte ser mig nödsakadatt fort-
sättningsvis realiseramitt rikhaltiga lager af äkta
Kristallvaror (Kosta) Glas ochPorslinerni.m.
proc. 10,i5& 20 proc. rabatt.

Oscar |^I(_j.siz.

Efterfrågad
Omtyckt.

00000000©

&am6rini Restaurant.

'__*_■

<S

S

tografiateliera

iär utan att iunga är ha svärmat i
hans törnroshage. Åtskilligt af det,
hr Scholander föredrog, gick nog täm-
ligen spårlöst förbi den stora mängden
al åhörare; andra dikter lockade tårar
i kvinnoögon. Jag har aldrig" —
sade hr S. —

rsä lifligt som idag
beklagat min brist på röst, ty om nå-
got skulle sjungas med änglaton, så är
det en del af Almqvists songes". Nä,
han sjöDg nu med de resurser, vi alla
känna — och mer än en tillämpade
dock på hans iöredragorden inDen
lyssnande Maria", som inledde serien:
Herre Gud, hvad det är vackert..."

Det följande numret höjdeandakten.
Man tyckte sig se den lilla scenen på
hofmarskalkens jaktslott, där Richard
Furumos visor „agerades" bakom tyll-
förhänget. Och man delade rörelsen
hos slottets gäster, då man hörde stro-
fen: „Döden är rosen ur jordblom-
mans knopp".

Sedan följde visor ibåde dur cch
moll: den sprittande glada fiskarsängen
ur Kapellet", den dramatiska Hex
pocessen" och den strålande naiva sån-
gen om Marias häpnad":

Lammen så hvita på ängen beta,
Men barnet Jesus utmed dem går.
Häpen Maria stannar och ropar:
»Jag ser en stälring omkring barnets

här!'1

En Almqvist-afton
Under ofvanstående rubrik skrifver

signaturen Edv. T. i„Stockholms Tid-
ningen" följande recension öfver Sven
Scholanders senaste soaré iVetenskaps-
akademins hörsaliStockholm.

Törnros-bokens förunderlige diktare
ville i denna sin skapelse samla ord
och toner och färg och doft — och
mycket annat dessutom. Af toner och
doit har han väft dessa bizarra smä
dikter, som han ej ville kalla »Dröm-
mar", emedan den benämningen vore
alltför litet my..ti?k, utan istället döpte
med det sväfvande franska namnet
„Songes". Almqvist hörde till de skal-
der, för hvilka dikterna „sjunga". Han
var musikaliskt oläid, och när han
stängde in sig isin sal och på klavé-
ret med ett finger klinkade en melodi,
var det för honom ett mödosamt arbete
att komma till rätta med den. Ton-

"tare hafva utan synnerlig Iramgång
pröfvat pä att harmonisera dessa melo-
dier. Nu har en annan „olärd" —
d.t ar hans egna ord — itre års tid
sysslat med den Alrcqvistska tondikten,
jj^äakatet .Tir.r.. vi på Sven Scho-

s soaié
Hvad man där fick höra vittnade om [

ett pietetfullt arbete och om denna in-1nna uppfattning af skalden, som ingen|

meddelar billigast olycksfallsförsäkringar.

Generalagenturen Ter Finland: Mikaelsgatan I.
(L'Urbaines kontor.)
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Och när man bland de sista sån-
gerna fick höra den irrande andens
dikt om sin galer, som skulle trotsa
alla vindar, fördes tanken af det hvi-
nande ackompanjemanget till den en-
samme mannen, som en stormig natt i
en fiskarbåt öfver Öresund flydde från
sitt fosterland

Sven Scholander förtjänar alla Jite-
raturvänners varma tack för det arbete,
han nedlagt pä att så tolka Almqvist.

"<_«»►

Notiser.
— Wiens teatrar. Carlteaternrönte

framgång med den franska farsen
„Droskkusken n:o 117" af Millaud och
de Najac. På samma scen slog M.
Dreyers stycke „Liebesträume" an. —
A Éaimundteatern lörsatte den nya tre-
akts farsen ..Briiderlein tVin" af V.
Lécm och v. Waldberg publiken ien
munter stämning; dock hördes vid slu
tet äfven några yttringar af ogillande.—

Det parisiska sensationsstycket
af Berton och Simon gjorde

lycka a Yolksiheater. — A Jubileums-
teatern rönte det nya stycket .. Gliick
avi" af fira Mara v. Bercks iramgäug.*

— Furstlig kompositör. På en
konsert af tonkonstnärsföreningen i

Dresden väckte en kvartett (F-rnoll,
op. 6) af prins Louis Ferdinand af
Preussen särskildt intresse.

— Å StadttheateriAltonamottogs
det nya lustspelet „Wintersonnenwen-
den" af E. Milan och L. Teller väl-
villigt. *

— Perosis oratorium L azarus'
uppväckande" rönte bifall å operan
iFrankfurt, dock kände sig många
besvikna isina förväntningar.

— På Stadttheater i EJberfeld
hade den nya operan Mändanika" af
Gustav Lazarus, libretton af Julius
Freund, obestridd framgång.*

— Åk. hofteatern i Wiesbaden
rönte Björn Björnsond nya skadespel

vid första uppiörandet ett
varmt mottagande, i hvilket endast vid
slutet nägon opposition blandade sig.

—
Det nyasorgespelet,.Tiberius"

Grachus" af Paul Barth har upplörts
lörstagängen a Jubileumsteatern i Wien.

-_$.■>>-
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Stickade varor
såsom strumpor, damasker, vantar, barnklädningar

gosskostymer, damkoftor, tuavästar, undertröjor,un-

derkjolar m. m,

011<|ai?n
i flere nyanser och schatteringar från Fmk 5:50 till

högre priser

Helsingfors, Mikaelsgatan 2
Åbo, Slottsgatan 27.
Viborg, Alexandersgatan 27.

Th. Neovius

Hulda Lindfors

i Stors©!!

Sundhetslif

Helsingfors, Berggatan 10,

Bodega Andaluza.
Telefon 2158.

Franska Lif_orsakr.ngsbe.aget

fl-Jtfbaitie.
Generalagenturen för Finland: Mikaelsgatan I

V. Helanders
Vin & spirituosahandel

Wilhelmsgatan Nio 4,

Innehafvare L. V. Relander. Telefon 1803



W:m, EKBERG.

Folkteatern.
(Studenthuset)

Söndagen den 30 April kl
f Fru SirMed benäg iträd

Fröken E. Degerholm

Efter femtio
i ii

Konung Gustaf Ml.
Baron Magnus Drakenhjelm, Konung

Baron Gustaf Drakenhjelm, öfv
m_i

Grefvinnan Höpken
40 år

Ebba Reuterc röna

11 ar ;
Lisette Ström,hei
Första masken.
Andra masken.
Tredje masken.
En spåkvinna.
En kammartjänare

Masker. Hoffoik

Baron Magnus Drakenhjelm, 78
Lisette Hallström, hans hushå.
Sebastian Hallström, hennes 1

kyla. 40 år.
Fru Hjelm, (i7å

8 e. n
i Essen och

ar.
Z. Tope

31. D

. . Drotl
_

.erska, c
ktor på

nnos iotterdotter, 19
26 å

Lotten KmgTUsM
Richard von Dahler^(
Thomas, fm HielmsT

1788' pjes

1838takyta säteri vid IN asijä:_^Ta|^H^^H
i Baron Magnus Drakenhjelm. . Dir.^ntc^iFrancK

Grefvinnan Höpken Frk E. Degerholm.
Ebba Reutercrona o. Fru Hielm Fru S. von Essen.

Dörrarna öppnas kl. Va 8 e. m. Representationen börjar
kl. 8 e. m. och slutar omkr. kl. II e. m

Hvita biljetter
Biljetter säljas alla dagar fr. kl. 10—4 iO

V. Laurents tidningsdepot samt representations-
dagen äfven å Studenthuset fr. kl 5 e. m.

;l(_.!^>3[_.:?t_._3[_.._^

1 Brefpapper
linjerade och olinierad.

Firmatryck utföres billigt

Dahlbergs Pappershandel
Alexandersgatan 15.

SilS

y

11o-trvederböi
-*■ af KeiserligaR.

malstvrelsen i b:t Petersburg

säljes det af framstående bal-

oöfverträffad. bakteriedödand.
iologer vitsordade och härintills ■

medlet

Stomatol
Förtändernas och munnens vård |

i de flesta apotek och drogvarv-
magasin ihela Ryssland samt iJ
Finska Bokhandeln iS:t Peters-
burg

Nederlag

Wiikens &Petersen, S.t Petersburg
0. Nutowz, Moskau

Kontor & lager

S:t Petersburg,
Liteini prospekt N:o 15

Fredr. Edv. Ekberg.

Bageri&Konditori.
52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

o-as

Goqnac- Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

;nmg

Rauta

Rau

nia-iiimufr-irfn Brunnshuse
Söndagen den 30 April och

Måndagen den 1 Maj 1899.

Direktör S. Lewy
Orkester.

Program.

Wien bleibt Wien, marsch

i.Hydropaten-vals
Ouverture till op. „Hvita-FrurA . B

_. Breslauer Kreutz-Polka
by horn, ballad

3. Skratt-Polka franc oclra

Wen

Paus

Ber.8. De tusen sjöars land, potp

Espana, vals Wal

Si.l

)tp. Le
2. Slutmarsch

RöAvg. Luft. Hartwall.
Sadu å

ja

Mineralvattenfabrik
Elvira

-Uozandeng. 26,
Telefon 169, Wi/hel

15 nTillverkningen står §
nder kontroll af filo- j
fie doktor Hj. Modeen. \ Jacob Reincl

iSl!_Hß_H__________e.,^^_ia_-_K________B

■ -,

____
0 p:i

5 o.i

"a a

Jlotel ££ämt>_
MT 3S

fi?. 1 4— 06
Affonkonserf fl?. kl______ JJ_ a

af
.\_jjk-&-_2£tÄ_SiS Spanska j£___|>ellef I=ä4£äää__c_s.

Caf>©i!saccfyi.
Her wiAN Lindell

Specialaffär Kritvisiitfrp

ja
Msfåitma

mUmmummmhjj^j^^*iirusfusfarpciiQirßaißQslicfi såväl som hvarje slag af cJCarpiMoja
bör man naturligtvis alitid köpa )stetaan tietysti Aina

$j llltiiisst^Flsilielssaißflclii |^ ** Piiriistiistiirpeiclciikaupastn m$
Siitä syystä etta se ERITTIS-LIIKKEENÄ välttämättömästi tarjoaa

när densamma säsom varan SPECIAL-AFFÄR" ovillkorligen erbjuder
största s aranti för bästa vara suurimman takauksen tavaran hyvjydestä.

Matemaatillisia & Geodetillisiä työkalujaP Matematiska & Geodctiska instrument P
,| Östra Henriksaatan .ILi_^ U 3 Itä Henrikinkatu

Finlands cialaffär förenämnda artiklar Suomen ainoa eritvistiikt» »jji- . .. .cllL>>suiKe edella mainituissa osissa

Glödritningsapparaten
är ovilkorligen

ZZiilipiirustuslaite
on yälttämättö- C[n['4U on välttämättmuta paras mästi paraS

SnF-stf?^ är ovilkorligen
den bästaden bästa

g Herman Lindell, H
Herman Lindell'illa., Helsinki

irs L^ s Nya Trvok


