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Oskar Aspelund. Möbelaffär.
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Tidning för Helsingfors
Rekommenderas

Teatrar och Konserter.Adolfine Eriksons
Hygienisica Årtsiktsbehandling,
Obs.! Hemkommenpå en kort tid. Kontor

N. Esplanadg. 35, tr. E. Tel. 2757 Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 93 Fredagen den 6 April»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. ***
H. W. LILIUS. Inkasso &_Fastiahetshvrå
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Jakob Ljungqvists

b Atelierfotografis
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

Utför omsorgsfullt och till billiga
priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren.

Nya Tapisseri-
affären.

Telefon 3201agasundsgatan 2.

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment

Vid partiköp rabatt.
H. W. Schalin.

N"ot- och. Instrumenthandel.
Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 1251

Största lager af Flyglar,Pianinos, Orgclliarraonier.* orkestorinstrnnipnt. Specialitet: Flyglar& Vin
ninos frän världsflrman

Carl Bechstein iBerlin

££^#^€€€€€€
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

Svenska Teatern.
er-si "vOr

— '— 7-^*>

Fredagen den 6 April 1900,

kl. 7,30 e. m.

För andra gången

hedersskuld.
Drama i en akt af Sydney Grundy. Öfversättning af Carl Bovallius

Personerna
Sir George Carlyon, öfverdomare, ledamot af parlamentet . Hr Malmström
Lady Isabel Carlyon, hans hustru Pru Bränder.
Rose Dalrymple, hans niéce Fru Lindfors.
Philip Graham Hr Klintberg.

Dansen på Koldingbiß.
Melodramai2 akter på vers af Holger Drachmann. Öfversättning af

Harald Molander. Musiken af Charles Kjerulf,

Personerna

JörgenRosenkranz, länsherre på Koldinghus . .
Kirstine, hans dotter
Dyre Fris ~|
Sten Lunge / unga adelsmän, junkrar vidhofvot
Palle Galt J
Mäster Stränge, bildhuggare och byggmästare
Unge Stränge, hans son och medhjälpare
Narre . .
Slottsskrifvaren
En köksmästare

Gäster, Tjänare. Drabanter

. Hr Malmström..Frk Andersson.
(Hr Kosqvist.
Hr Klintberg.

I^Hr Hultman.
Hr Engelbrecht

.Hr Lindroth..Hr Svedberg.

.Hr Precht.
Hr Lindh

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring kl. Io,ij e. m

->^^^^^€€€€€€« Sundströms Fotografiatclier, Fabiansgatan %i.
fotografiska Randcls- $ fabriks-

Aktiebolaget i Tinland

Kontor Vestra kajen 18
C. F. GARLANDER.

Alla aftnar

Aftonkonsert
frän kl. 8 e. m

& Lifförsäkringsaktiebolag:SKÅNE", Brand-

Midda^konsert Hdlsl Kamp
f,9n o l.sta Rumäniska Salon-Orkestern J. G, Dimitriou.
Trän KL o G. m> ■!

— - ' ~ " " '
_-

A.TELIER A.POLLO.
-= MAGASIN DU EiORO.

C Tu! TkT^T^T^AT W A TIT Fotografisk Atelier." A " XIX ÄÄJNII^ÄXLXi Porträtter i visitkortstormat å6nik, pr duss

«Ss Helsingfors «<**

I. Fotografiska artiklar,
11. Fonografer, Graph.oph.on.er

111. Scioptikons, Kinematografer
Röntgen-och Medicinska apparater.

N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp

TV. Automobiler, Velocipeder.
V. Kontorsin.redn.ingar, Skrifmaskiner,

Mikaelsgatan i, Itr,

Central Passagen. Tel. 2811.

aåef
SVEA"

Brand & Lifförsäkrings
Aktiebolag

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228."
J. N. Carlander.

1900.

Georgsgatan 16, Telefon 27 70.
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J. H. Wiekels
Vinhandei.

Arraks Punsch,
prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

Akta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandethos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17.

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 32 38.

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

■wbs-;::- Nya Glasmagasinet -;::-ssa+
Hörnet af Östra Henriksg. och Alexandersg

Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Norra Esplanadg, 37 Telef 1727,

Välsorteradt lager, billiga priser,

Hufvuddepot af Dr. Lahmaims un-
derkläder.

Ensamförsäljn. af JouvillS & C:o's
iGrenoble världsberömda handskar.

N. Esplanadg. 31.
(Catanis hus.)
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BODEGA ESPANOLA—
Hälsan är det bästa! Filharmoniska Sällskapet. (Etablerad 1883)

invänd därför HelsingforsRamie-underkläcier. Försäljningiparti och minut afendast äktautlä:
Ensam förs lian Program Viner &

Julius SjögrensTrikot- ochyllevaruallär Spirituo s aMikaelsgatanioch Centralpassagen

72:drsl
Nya Samg-arderoban

i* s,^. Ständigt lager af färd i?; %
Emma KriilFs

MODEAFFÄR
BARNKLÄDER.Inneh. Emnta Wickström

Glo^atan 3, Populära Konserten Beställningar emottagas

let nyaste i branchen och iPAgKayt K. F. LARSSOZIär ständigt försedd med
utför förstklassigt arbete. Lördagen den 7 April 1900

AAs.tletaolagetE. W. Salenius /Ii18
1. Ouverture till Preciösa WeberMineralvattenfabrik Alexandersgatan 21, (Tallbergs nya hus.)

Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London2 Siesta, vals Wnldteufelrekommenderar åt en ärad allmänhet sina allmänt

berömda tillverkningar A.ir, för stråkork Bach Möbeltyger:
kretonner m. m.
Möbler & mattor

halfsiden, velveteen. gobelintyaer.
Engelska lampor och metallvaror,
Konstnärligt krukmakeri.Fabiansgatan 20. Telef. 756 A.lla ma-rcia Sibelins

j^esfauranfTel. 2776. fJnidP ""
Ouvcrture till op. Mignon Thomas

Fantasi hongroise. för flöjt lerscbakVeA9 sågad, klufven, hemkörd Oaf an i.(hr. Sisto Veronesi.)
Hyfladt och ohyftadt virke. Finale ur. op. „Lohengrin Wagner

Paus Helsingfors Nya MusikhandelRestaurant Drömbilder-fantasi Lumbye Fazer & Westerlund.
Komzak

Största Not- cch InstrumentaffärC. f♥Hyberg. Cail KILs marsch arr: Kajanus
Nyheter!

Konserten äger rum i

Societetshuset.

Jean Sibelius, Athénarnes sång.
Jean Sibelius, Koskenlaskian Morsianmet.

Selim Palmgren, Deux Contrastes, pour Piano.
Oskar Merikanto, Uusia Lauluja.

Erkki Melartin, LegendI.pour Piano.
Ekman-Sibelius, Sången, om korsspindeli

Helsingfors
Qlassliperi

Telef. 2686.Rödbergsgatan 14. Fazer & WesterlundD(>nvenda värkligt praktiska SKRIF3IASKO
spegel-, fönster-Dekorationsslipningar å

ooh diirsglas, fönsterskiivmar m. m Fabiansgatan l(i, Alexandersgatan 86

UAMMOND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift, Specialaffär för Korsetter.

Finnes på lager hos
Svenska prisbelönta& andra utländska fabrika

ter ialla storlekar samt prislägen.Carl Jacobsen & C:o
ftUp.jßACt Helsingfors, Största urval af korsettrjedrar & planschet

tillbilligaste priser, hos
Generalagenter förFinland & Skandinavien.

|> LJ tfl O <=> c O. Grundström.
N:o 26 Alexandersgatan N:o 263 =3 :z S CO c-j

*
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HSr C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,cc § Hagelstams bokhandel: Alexandersg1. 46. Centrals hus

Tidskriften
Alla sorters finare och gröfreBorstar & Penslar,

Tamburmattor &, Rottingpiskor, toilettvålar, Amykos,Par-
fymer. Badsvamp. Kammar af alla slag. Speglar & Toi-
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker, Cigarr-
St Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.AteneumTafvelramar Speglar,

Omförgyllningar 12 mark per årgång. Wilhelm Salins snörmakeriaffär
Alexandersg. 50. Tel. 16 17

förfärdigar och försäljer alla slags snörmakeriarbeten
Sven Strindberg & C:o

Skilnaden 6
från de enklaste till de finaste slag- Förmöblertofs-
boll-, nät- och andra fransar, galler, tofsar, snören

Rikt urval utländska
Konsttidskrifter möbelband. SpjällsDÖrén med tofsar från 1:50

högre pris! Endast ide modernaste mönster.
Omsorgsfullt arbete. Billiga priser.

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte
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Saint-Saéns om Kubinstein

IPariser bokhandeln har i dagarna
utkommit ett redan tidigare bebädadt
arbete af Saint-Saiins med titel Pott-
raits et Souvenirs". Bland dessa ..por-
trätt" ingå skildringar om Berlioz, Gou-
nod, Liszt, Victor Ma.ssé, Rubin-tein.
m. fl. Idet kapitel som egnas Rubin
stein, omtalar författaren ätven några
tillfällen från Rubinsteins första upp-
trädande iParis. Begynnelsen af sin
bekantskapmed Rnbmsteinskildrar han
sålunda.

rDet var just den tiden Chopin för-
svunnit likt en vacker aftonstjärna, som
lyst blott ett kort ögonblick för att se-
dan slockna. Thalberg, trött af fram-
gång, hade sökt sig hvila i Italien.
Liszt hade lämnat knnsenrlygeln for
att svänga taktpinnen i Weimar. —
Kort sagdt, det säg nästan ut, som om
de stora mastarene pä pianomusikens
område skulle fallit undan, alla pä en
gäng. Vi-serligen fans det ännu kvar
en hel hop fint kannan le och framstå-
ende virtuoser, sådana som Dokler. Pru-
dent. Ravina. G ttschnlk — och ännu
några till, men de voro alla blott he-
roer, haltgudar om man så vill. Gn-

darne hade uppenbarligenlämnat denna
världen. Endast violinisterna försva-
rade ännu sin plats. Om också ingen
af dem ägde Paganinis stråke, så voro
dock Alard, Vieuxtemps, Sivori stjär-
nor med starktlysande glans, livar och
en omgifven af en svärm tillbedjare,
för att icke säga fanatiker.

Då såg man en dag uppklistradt
på vägar och plank iParis ett litet,
aflängt programblad, hvarunder lästes
namnet

— -
Antoine Rubinstein." In-

gen människa hade hört det namnet
torr. Ty denne store konstnär för-
sroädde all slags reklam med en ring-
aktning därför, som nästan urartade
till koketteri, och han talte ej att det
minsta ord om honom skulle ingå i
tidningar förr än han uppträdde.

Han debuteradeiHerz salong iPa-
ris för ett auditorium, som till största
delen, om ej helt och hållet t. o. in.,
utgjordes af fribiljetter. Följande dag
var Rubinstein ryktbar, berömd, och
man uppbjöd sin yttersta förmåga iöi
att tillkämpa sig en plats till hans an-
dra konsert. Också jag närvar vid
denna senare. Inom redan första half-
timmen kände jag mig alldeles förintad.
kullkastad som i stöttet inför denna
storhet, häuryckt, niotständslöst fästas

vid segrarens triumfvagn. Jag försum-
made hädanefter aldrig ett tillfälle då
möjlighet förelag att iå höra honom.
Men det var något egendomligt därvid
tillika: jag ryggade tillbaka för hvarje
tanke på att lära känna mästaren per
sonligen. Trots sin ungdom ■

— Ru-
binstein var då 28 är gammal — trots
den älskvärdhet man sade honom ut-
veckla vid personligt umgänge, kände
jag mig betagen af en gränslös skygg-
het inför hans geni. Först följandeår,
dä han andra gången besökte Paris,
lät jag presentera mig för honom. Min
så naiva ooh uppriktiga beundran hade
rört honom. Vi voro därefter ofta till-
samman. Vi spelade tyrhändigt utan
att taga hänsyn till hvarken flygelns
strängar eller åhörarenes nerver, eller
nckså spelade han och jag lyssnade.
Vi gjorde musik, blott för att musicera,
och isanning, vi fingo aldrignog. Jag
kände mig lycklig iatt kunna så ära
en konstnär, som var helt konstnär, en
upphöjd, verklig konstnärssjäl, utan nå-
g"n af alla dessa småaktigheter, som
'lock sä ofta vidlåda det mänskliga
geniet.

-«""*—

Teater och musik
Ny opera af August Enna. „Prin-

sessan på ärten", musikaliskt sagospel
i en akt, heter en opera, som Enna häl-
ler på att komponera för Aarhus teaters
öppningsföreställuingi september och
som skall uppförasnnder kompositörens
egen direktion. Texten är af P. A.
Rosenberg

Ernst v. Wildenbruchs nya 4-aktskd-
despel vDie Tochter desErasmus* (Erasmi
dotter) uppfördes den 10 mars å BKö
nigliches Schauspielhaus" i Berlin och
gjorde stormande lycka. Styckets verk-
liga hjältinna är egentligen icke Erasmi
(fingerade) dotter, utan den tyska re-
tormationen. Med mycken skicklighet
och måtta framställas dennas motstån-
dare härtigen af Alba och Ignatus v.

Loyola (Don Ignacio) som religiösa
svärmare och den hätske d:r Eck som
en komisk inskränkt skräflare. Som
deras motsats framstår den unge r.

dåren Ulrich v. Hutten, den rena evs
geliska lärans lörkämpe,hvilken vinl
den vankelmodiga Erasmi dotters h a
ich drager henne med sig i sir
iergäng

Harald Wasasciemäs BLOMSTERHANDEL, Skiinaden 4.
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Märchen

Paus

som finnes är

Lorens Malmström, Herrekiperi



AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
~sS>!* OBS.!

Fnär ja? undertecknad liar upphört medmin
akeriaffär, så slutrealiserar jag- hela sko-

sko111 . arti & minut och fortsätter endast med
lag fakturer. Högaktningsfullt"^^^^^^^^^ LindqWs^H

Anneg 22 68

|uuri loppuunmyynfi!
rella hinnanal ennuksella loppuunmyymme _liik_-

emme lopettamisen takia tavaravarastomme

Kauluksia, Kalvosimia,

Paitoja, Kravatteja y. m

ierraiiHaatctusliiKcSampo"
Mikonkatu 1. Telef. 893.

Beklädnads-Bolaget Äaito & C:o
Bangatan N:o 9. Telef. 15 05.

Kostymer, Paletåer osEi Benkläder för fest-,
■sit- och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om-

MJodt material, fin snitt och skickliga arbetare.
Priserna särdeles moderata.

Färdiga kostymer,paletår och benkiäder på lager.
Frackkostymer uthyras.

jseklädnads-JBolas?et JLalto &C:o
Banffatan N:o 9. Tel. 15 05.

Ivar Schoultz
gt m „ «

Boulevardsgatan 28

SUONI. TEAATTERI.

Perjantaina Huhtik. 6 p. 1900

TIMIJÖELLå.
4-näytöksinen laulunseKainen huvinäytelmä. Kirjoit

tanut Teuvo Pakkala. Lavlut säveltänyt ja
sovittanut Oskari Merikanto.

Henkilöt

Kaarle HalmeTurkka,
Tolari, Taavi Pesonen
Huotari, tukkilaisia Aleksis Rautio
Kasuri, Uuno Salmela
Oterma, Kaarlo Keihäs
Maija, kaupustelija Kirsti Suonio
Pietola. talokas Emil Falck
Katri, hanen tyttärensä LilliHögdahl

Anni, mökin tytär Alma Auer
Rättäri Eino Salmela
Pölhö-Kustaa,lyhytjärkinen poika Olga Leino
Poro-Pirko Mimmi Lähteenoja

Hilmn KantanenPahna-Maija
Mimmy LeinoLeena

Taurila, lautamies lisakki Lattu

Pietolan palvelijoita. tukkilaisia ja kylan tyttöjiå

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B Ja
loppuu k:lo V2"

gr ' n
# Franska Lifförsäkrings-

| holaaet |

luurbaineJl| Aktiekapital:12 miljoner Frcs. g*
Garantifonden: 98 miljoner Frcs.

&h Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- |gfr
jjf' ringar af alia slag. Genom samarbete, med g^.

<&J) sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
&)} baiue et la Seiie beviljas do försäkradevid gfi
*gf sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
&)j hvilka fullkomligt säkerställa såväl (len för- |«
gij- säkrade och dans familj, som ock (le per- &ft
JZ söner, med livilka han stär iaffarsförbin-
|gj) delse för den oundvikliga förlust, som en
gi) sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- jgfr
5J< ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- i"

skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
gj) premierna för hela sjukdomstiden och utbe- g»;

caiar 8/4 at kapitalet,om sjukdomen är obot- |j
lig och resten vid dödsfall. *S?/

ä)Y, Bolaget L'Urbaines försäkringar äro 01
därför särskildt att rekommendera för lier-
rar affärsmän, då det gäller att säkerställa

gsj\ större -affärsföretag genom lifförsäkring,
emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-

(gJ£ samma störingar svårare sjukdomsfall all-
ÄJJ) tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- <gg)

ges- och förlagsman stora förluster. imv
För dessaväsentliga fördelarerfordras

gjj. icke några extra premier utan endast att ot-
fs den försäkrade afstår från den årliga vinst-
s-£/j andelen. ..
0} Generalagenturen: H:fors, O. Henriksg. 1.

g Qarlvon cffinorring. J
Håkanssons RESTAURATION & BILLÄRD Kyrkogatan N:o 14. Telefon 16-25.

Helsingfors Elektriska
A. Nikander AktiebolagBelysnmgsMikonkatu II Tel 303

Oikeita \|/ \\i Kasarmm. atu 27 Telef. 916
Viiaejä,Konjakkia,
Rommia ja Liköörejä. Toimittaa sähkövaloa. Ledig annonsplats

Pyytäkää hintaluettelo! Myy sähkötarpeita.

6aitibrini Rcsiaurant
Sivori & 4* &

Merikannon
iManoniäkasiiiii

Wiipurissa gHelsingissä
Aleksanterinkatu 21. jjj Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. W Tel. 29 22.

W Professor Wagners

H Gödningsämne m
$å för krukväxter irum. Försäljer äfven hos W
M\ Trädgårdsmästaren Edvard S. Stenius, \.

Hennksg. 6. Obs.! Omplanteringdelvis icke
w;nödvändig. /«
M Wilhelm Kommonen
)&, Unionsgatan 16.

0000000 000
Mineralvattenfabriken

§anifa§
rekommenderar sina tillvärkningar

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 3191.

101 o o

Efter tredje akten framträdde regis
sören och tackade å den häftigt insjuk
n&de författarens vägnar.

Eugen a'Alberts nya musikdrama
»lumV, uppfördes nyligen för första
gången a k. operan i Berlin ocb
gjorde ett starkt intryck på publiken.Ialla händelser föreligger här en egen-
domlig skapelse af otvivelaktig bety-
delse, skrifver en recensent. Texten
af Heinrich Bulthaupt är en af de bä-
sta och gedignaste, som skrifvits pä
Slsta tiden

J Teatro Nazionale iRomuppträdde
ryligen ett af grekiska studenter och
studentskor bildadt teatersällskap som
nu begitvit sigutpä turné genomEuropa
■^ed bland annat Paris som mål. Det
ar en rik athenare, som genom en do-
nation till Athens universitet möjlig-
gjort företaget, bvilket åsyftar återupp-
"^'aiidet af den gamla grekiska drama-tlkeos mastervärk.
Iyära dagars Grekland befinDer sig'*n »hemska skådespelarkonsten ilä-

fcervall; (]et är företrädesvis italienska
danska skådespelare som tillgodose

o|oklesättlingarnps sceniska bebof.

Tobaksfabriken

'"SAMSONS"
i Tavastehus tillverkningar rekommende
ras åt tobakskännare; försökSamson I'

Samson 2" (Trämunstycken) och "1899"

Detta gör, att den gamla grekiska dra-

matikens skatter i själfva hemlande.
bittils mera sällan kommit upp pä sce-

nen än fallet är i utlandet.
Den grekiska studenttruppen vann

emellertid i Rom mycken gramgång,
ehuru de flesta af publiken knappas.
törBtod ett ord af hela pjeeen - So-

tbkles' Elektra«, som speladespågrund-
språket. Mest beröm
tharina Smilto för sin klassjskt adla
framställning af titelrollen.

Hvarifrån Gerhart Hauptmavn tagit

namnen på de båda
i hans senaste drama SMuck och Jan
har redan länge satt myror imånga

hntvuden. Det har trfin ohka håll mom

dagpressen framhållits att namnen voro

hemma i den Schleaiska;ch genom sm egendomlighet tilltak.
författaren. Men sä kommerBresl. ZtJ.

ken det enamed påståendet att hvar
eller det andra namnet någonsin vant

bekant ivare sig Waldenbiirgertrakten
eller i Riesengebirgeomnejden, enligt
hvad en medarbetare till tidningen på
orten inhämtat,

—
Lika fritt synes

bioclren Karl Hauptmann hafva förta-
rit vid benämningen af sitt folkskåde-
spel Ephraims Breite", hvar.s handling
äfvensä är förlagd till Waldenburger-
nejden. Vid därstädes gjorda förfråg-

ningar skakade bönderna pä hufvude».
och påstodo att bland gammalbibliska
namn som någonsin där användts hade
man ännu aldrig begagnat sig at

Ephraim, och Breitesåsom föikortningat
Brigitta hade ingen under hela sitt Iit
hört omtalas. Det synes häraf som
skulle Karl Hauptmann användt de-sa
flammande namn lör att undsjå miss-
tydningar af tilläfventyr.s förekommande
reminiscenser från hans vistelse ibergs-
bygden där. — Emellertid bar för kort
tid sedan äfven gåtan om Schuck och
Jan vunnit sin lösning. Namnen to-
rekomina som bevisats als icke ide
schlesiska bärgstraktema, men väl a

on Hiddensee nära Eugen. Pä denna
a'sides liggande och i landskapligt hän-

seende löga inbindande punkt af jor-
den har Hanptmain. tilltalad af dess

fullkomliga isolering, uppehållit sig nä-
gra veckor senaste höst. Enligt hvad
man nu erfarit utgöiesöns endabefolk-
ning af tvenne fiskarfamiljer,hvilka led
efter led där söktsin utkomstoch hvaraf
den ena bär namnet Schluck, den an-
dra Jan. De bada familjerna som un-
der tidens lopp ingått giftermål den
ena inom den andra räkna f. n. rätt
mänga medlemmar, som ingen likväl
vill utbyta öns karga natur mot fast-
landet, utan föredraga att, så att säga
där utgöra ett samhälle för sig.

—
Sudermanns Johannes"upprördesny

ligen för törsta gången å Nationaltea-
tern i Budapest och rönte därvid den
mest storartade framgång. Som Hero-
dias uppträdde fru Maria Jassai, Salome
■ipeltes af Emilie Markus.

— "^""►"~

prick alltid
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W:m, EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg 52. Telef. 2178. Helsingfors.

m Nutidens förnämsta antiseptiska
M toilettmedel

i Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödar kolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
riens och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent i bakteriologi vidK
Karolinska Institutet i Stockholm

D:r Axel Holst, Professor iallmän helsovård
vid Universitetet i Christiania.

D:r F. Huedpe, Professor i allman helsovård
rid Universitetet iPrag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor R
Kochs Institut i Berlin.

D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjejfs labo

ratorium å Kliniska Institutet iSt. Pc
tersburg.

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vidFarma
cout. Institutet i Stockholm, m. fl.

Finnes till salu å Apothek, Drog-
affärer m. fl. ställen samt iparti.

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

iiiiTiifiiiißiMWiÉiir

Representationen börjar kl. 8 e. m. och slutar omkr
kl. I0:;o e. m. Dörrarna öppnas kl. >/a 8 e. m.

Röda biljetter
Biljetter säljes alla dagar iTéhan-

deln midt emot Svenska Teatern (Argos
hus) samt hela söndagen fr. kl. 12 p. d.a Studenthuset,hvarjämte de ock kunna
abonneras per tel. 2099.

" Brefpapper "
" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- ©
T ska sorter, linierade och olinierade.
|Firmatryck utföresbilligt. |
| Dahlbergs Pappershandel, f

Champagne fl
13 Mont de Bruyére å

i minut hos de flesta Herrar handlande. I
& alla större hotell & restaura- &1

hos j^|
Ernst Tulländer. £

Hs. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.
"

Fredr. Edv. Ekberg.
Bair erl & Knnflitori

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

rxyvyxv-c- <

Sörnäs Piisener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktieBryggeri.Im
KEdKfc^>i(Tw^B^^^3F^^^^sEsifsi^^

V-

r^

Q. Q. DiTt)ifriou

de Salo

>f t?

Jiofel j£åtr\g.
Nya

Finska Strå- kFlått-
fatt Mtieiapt.

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.
Specialiteter:

Danska handskar 2: 50.
IVioiree Underkjolar 10: 50.

Klädes Underkjolar 12:
Filthattar

omonterade fr. 3: 90,monterade fi

Korsetter
2:80 4: 50 & 9 mk

Flot? fi?ån 50 penni.
Alla dessa varor äro trots råva-

rornas kolosala stigning af oss icke
förhöjda i pris

SWfWfUWtWf

Columbia
med eller utan ked är världens

förnämsta

Velociped.
6eneralagenturen förTinland

innehafves af

Q. F.Sfocßmanns
Vclocipcäflepot.

Hötel Kamp.

I:sta Rumäniska Salon-

Orkestern.

.Mifläa^s-
och

Aftonkonsert.

H:fors KeÉka MtettÉff
(Mimmi Talen)

Andregatan 15. Telefonkö?
Vårkostymer m. m. rengöras

fort. väl och billigt

tioner

0

Hötel Kamp.

I:sta Rumäniska Salon-
Orkestern.

Da^li^en

JWiääa^s-
och

Affon-konserf.
Asmoiofs Tobak

St Papyrosser
ständigt på lager uti

Fredr, Edv. Ekberg.
Tobakshandel

52 Alexandersgatan 52. Telefon 1448

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Söndagen <len 8 April kl. 8 e. m
Abonnement N:o 8

För första gången

Cars flndcrs ocb 3an Jfnders
och deras barn.

En landtlig comaedia i tre akter
Om en gärdsgård, som aldrig blef färdig, om den

stora ofreden mellan Jan Anders och Lars Anders
samt den olyckliga kärleken mellan dessas barn, vi-
dare om det stora och namnkunniga slagsmålet iLars
Anders stuga samt nidvisan omde trätgiruga gubbarne,
om huru Jonas fick sin änka samt om den svarta
tjuren och de röda korna, med andra nöjsamma af-
ventyr

Elf Gustaf af Geijerstam

Personerna
Lars Anders, torpare.
Brita Stina, lians hustru.
Lena, deras dotter.
Jan Anders, torpare.
Karolina, hans hustru
Karl Johan, deras son.
Jonas, dräng hos Lars Anders
Anna Mansson, ung änka.

Folk af båda könen
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