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Oskar Aspelund. Möbelaffär. Central Passagen. Tel. 28Ii

Tidning för Helsingfors
Rekommenderas SVEA"

Brand & LifFcrsäkrings
AktiebolagTeatrar och Konserter.Adolfme Eriksons

Hygieniska Ansiktsbehandling,
Obs.! Hemkommen på en kort tid.

N. Esplanadg. 35, tr. E. Tel. 2757 Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228.;,Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag J. N. Carlander

Fredagen den 30 Mars

»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. ***
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 16, Telefon 2770

N:o 90

Jakob Ljungqvists

AtelierFotografisk
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg. 2.)
Telefon 2453

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

Nya Tapisseri-
affären.

Telefon 3201Hagasundsgatan 2.

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment

Vid partiköp rabatt.
H. W. Schalin.

"Not- och Ittstrumenthandel.
Fabiansgatan27. Helsingfors. Telef. 12 51

Största lager af Flyglar,Pianinos, Orselliarmonicr.
Si orkcstprinstriimpnt. Specialitet: Flyglar & Pia-
ninos frän viirlfisflrnuui

Carl Bechstein iBerlin

$^$^$$€€€€€€

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

Kontor

Svenska Teatern.
Fredagen den 30 Mars 1900,

kl. 7^30 e. m.

För andra gången

KusinTheodor.
Fars i3 akter af Carl Laufs

Personerna

Edvard Timmendorf,rentier
.Frk Tschernischen
[Fru Klintborg.Betty,! , ,> deras döttrarPaula,)

Robert Kessler, vin-agent
Hellwig

Ernst, advokat, hans son
Theodor Benneckc
Therese, hans hustru
Franz Brömmel, frisör
Pepi Grschwandner

Lotte, jungfru hos Timmendorf
Händelsen tilldrager sig ien tysk provinsstad

Börjas kl. 7,50 och siutas omkring kl. 10 e. m

»&£&&&€€€€€€» Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 27
fotografiska $ ?abriks=

/Iktiebolaget iTinland

Mina

Vice

Krug, notarie
Pfannmiiller

hans hustru

gNj^^-^^^^^^^j rp——*—-**—^,/^

Hr Svedberg

iFrk Bonnevic
Hr Rosqvist

Hr Klintberg
Hr Stavenow
Frk Sundoll
Hr Hultman
Fru Stavenow
Hr Malmström
Hr Lindh
Fru Lindh

oss Helsingfors ««**

I. Fotografiska, artiklar,
11. Fonografer, Graph.oph.oner

111. Scioptikons, Kinematogvafer
Röntgen.- och Medicinska apparater.

N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp.

A.ntomobilerf Velocipeder.
Kontorsinredningar,Skrifmaskiner.

TV.
V.

Mikaelsgatan i, Itr,

1900

J. H. Wiekels
Vinhandei.

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

Akta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlardet hos
Hjelt & Lindgren.

Dnionsgatan 17

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

■»SS» Nya Glasmagasinet &ss*»
Hörnet af Östra Henriksg. och Alexandersg

Oscar JLlexsiz

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffår

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lag^r, billiga priser,

Hufvuddepot af Dr. Laliniamis un-
derkläder.

Enaarafnrsäljn. af JöUVillS & C:o's
i Grenoble världsberömda handskar.

T=3
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Bettys man

Kontor Vestra kajen 18SKÅNE", JBrand- & Lifförsäkriiigsaktiebolag: G. F. GARL£NSEK.

AftonkonsertMiddaiVkTnsert HÄtel Kamp
från kl. 3 e. m. 1:sta Rumäniska Salon-Orkestern J. G, Dimitnou. frän kl. 8 e. m

JLTELIER JLPOLLO.
= MAGASIN DU NORD.

N. Esplanacg. 31.C! P TWl^¥ltfT& ATTL Fotografisk Atelier.
V» JL " XJ X XtJLii-XX/Xk.JL.L^-i Porträtter i visitkortstormat å 6 JttJc, pr duss
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Harald Wasasejemas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4
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=Hälsan är det bästa! BODEGA ESPANOLA
irfoi Filharmoniska Sällskapet. (Etablerad 1883)

Ra mie -unc^^dik^rl Helsingfors
Lördagen den 31 Mars 1900Ecsa Försäljningiparti och minutafendSSt äkta utländska

Viner &Julius Sjögrens Trikot- och yllevaruaffär
MikaeJsgatan 4 och Centralpassagen. 'Spirituosa

Emma KriilPs
JK O MK AFFA It

S&a,^ Nya. Barngrarderoben

\^r t' Ständigt lager af färdiga
Inneh. Erairi Wickström BARNKLÄDER.Glogatan 3, "■*Z-^

r Ständig rsedd m i Ijrauchen och
utlöl ffIPÅS^AGENII Beställningar emottagas.

"u- '''' *l K- F- LARSSON,■rstklasaigt arbete Ingen
E. W. Salenius jA.ls: tletoolagot

inisMineralvattenfabrik
rekommendera Eu ärad allmänhet sina allmänt Konsert.Pöpuiärberömda tillverkningar

Alexandersgatan 21, (Tallbergs nya hus.)
Generalagent för Ziiberty C:o. Lmt. London.

Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobelintyper
kretonner m. m. Engelska lampor och metallvarjr
Möbler & mattor. Konstnärligt krukmakeri.

Fabiansgatan 20. Telef. 756

TeL 2776 - fijpSiiOl* TeL 2776 j^esfaurant
Vedf sås;ad, klufven, hemkörd per telef. Oaf an i."^4*- "Hffiedt och ohMfledt yirke.

Helsingfors Nya iusikhandelRestaurant
Fazer & Westerlund.CL f" Hyberg. Största Not- cch Instrumentaffär

Nyheter!

Helsingfors
Jean Sibelius, Athénarnes sång.

Jean Sibelius, Koskenlaskian Morsianmet.
Selim Palmgren, Deux Contrastes, pour Piano.

Oskar Merikanto, Dusia Lauluja.
Erkki Melartin, LegendI.pour Piano.

Ekman-Sibelius, Sången om korsspindeln
Qiassllperi

Rödbergsgatan14 Telef. 2686
Den enda värkligt praktiska SKltlFMASKIN Fazer & WesterlundDekorationsslipningar å spegel-,iönster-

och dörsglas, fönsterskärmar m. m. som finnes är
Fabiansgatan 16, Alexandersgatan 36,

lIA 3131ONB.
som skrifve såväl rysk som vanlig ikrift. för Korsetter.SpecialaffärPinnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o Svenska prisbelönta & andra utländska fabrika-
ter ialla storlekar samt prislägen.

Största urval af korsettfjedrar & planschetter,
till billigaste priser, hos

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien

1! ca c »1J
-

it-Mil '^S:iH »m^Sco^- O. Grundström.
N:o 26 Alexandersgatan N:o 26&s?ét4?s*s?4*sfs*

C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,Hagelstams bokhandel: Alexandersg-.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-
&. Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.AteneumSpeglar,i;it\ elräTnrirH

Omförgyllningai
12 mark per årgång. Wilhelm Salins snörmakeriaffär

Alexandersg. 50. Tel. 16 17Sven Strindberg & C:o
Skilnaden 6 Rikt urval utländska

Konsttidskrifter
förfärdigar och försäljer alla slags snörmakeriarbeten
från de enklaste till de finasteslag. Förmöblertofs-,boll-, nät- och andra fransar, galler, tofsar, snören,
möbelband. Spjällsnören med tofsar från 1:50 tillhögre pris! Endast ide modernaste mönster.

Omsorgsfullt arbete. Billiga priser.

QPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table dhote & å la carte

« OJ
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Svenska teatern

Kusin Theodor, en treakters fars utaf
Laufs gick i onsdags för första gån-
gen i Helsingfors öfver Svenska tea-
terns scen. Länge, ack, alltför länge,
har vår hufvudstad varit iafsaknad af
det slags uppiggande och oskyldigt re-
kreerande nöje som stadsfullmäktige
för ett par år sedan förbjödo uti sta-
den helt eller delvis tillhörandeetablis
sement. Vid uppförandet af Laufs nya
stycke har svenska teatern satt publi-
ken i tillfälle att hämta någon tröst,
att, om ock för endast en kort tid,
glömma saknadens bittra smärta och
förnimma den uppfriskande, sinnet lif-
vande och humöret förbättrandekänsla,
som spontant och med naturnödvändig-
het resulterar urett tre timmar långt.
glädcigt och harmlöst skratt. Jämte
det vi till svenska teatern be att få
uttala vår varmaste tack och vår för-
bindligaste komplimang för det odelade
nöje den bered: oss och för den fina
uppmärksamhet den visat publiken,ge-
nom att ha velat, och på ett beröm-
värdt sätt lyckats, komma en varieté— jag menar variation — iall dy-

sterheten och allt eländet åsted, upp-
mana vi alla dem, som hittils försum-
mat tillfället att taga Laufs, sprittande
tärs till lifs, att oförtöfvadtgodtgöra
slik försummelse, sig själfva till hug-
nad och teatern till välförtjänt upp
muntran.

Då jag i förgår gick till teatern,
hade jag föresatt mig att skrifva pä
detta sätt om den nya pjesen, ty jag
väntade mig en högtid afskratt. Men
det biet högtid, hvarken af skratt el
ler gråt, bara af desappointement.

Styckets fabel är tillskurenefter det
vanligafars-receptet, de orimligaste för-
växlingar och missförstånd, som dock
icke uppbäras a t annat än rent af ut-
slitna kvickheter idialogen, men som
görasdelvis onjutbara genom inspäckade
hyperburleska upptåg, sådana man får
se dem pä cirkus eller gifna af ameri-
kanska negerkomiker,onjutbara,emedan
författaren begått misstaget att at
bättre skådespelare och skådespelerskor
begära sammabehändiga och dödsförak-
tande förmåga ätt hoppaoch sparka med
benen, att viftamedkäppar, att veja för
svärmors-kyssar och örfilar, att sota
ned sig. att sätta sig på hvarandra
eller öfverdragahela kroppen med ett
tjockt lager af hvetemjöl, som till sa-

dant tränade negerkomiker och klowner
besitta.

Och ändå kan jag knappast tro attförfattaren, att döma af hvad han förut
skrifvit, varit sä renons på kvickhet,
som pjesens svenska form ger vidhan-
den. Jag är fastmer; af vissa tecken
att sluta, benägen att tillmäta ofver-
sättningen en god andel af dialogens
platthet, ty den är hörbarligen fabriks-
mässigt gjord af något äldre, ogift frun-timmer, som i sin ungdom försummat
att inhemta tillfredsställande kannedom
om teutonernas sköna idiom.

Nft ja, det är ju slutligen icke löntoch icke meningen häller att förargasig, ty sämre har man ju alltid varit
med om.

Spelet var på alla händer godt, det
gick med fart och synnerligt godt hu-
mör och en del af de uppträdande, så-
som herr Svedberg, herr Malmström,
herr Hultman, herr Stavenow, fru Lind
och fröken Sandell hade lyckats af de
innehållslösa figurerna göra helt plau-
sibla typer.

Huset var utsåldt och publiken ofvan
andra raden roade sig förträffligt; och
man måste tilläggsvis och rättvisligen
äfven medgifva, att de uppträdande,
tack vare sina oförtrutua och anstran

gande bemödanden, lyckades afvinna
också de dyrare platsernas innehafvare
en och annan skrattsalfva. Vackert så.

—«*">—

Teater och musik
ILondon har uppståttett teaterstycke

för hypnotismen. Det uppföres å Vau-
deville-téatern, är författadt af miss Clo
Groves, bär den sällsamma titelnnThe
Bishop's Eye" (Biskopsögat) och den
ännu sällsammare bibeteckningen en
excentrisk komedi". Suggestion och
hypnos spela en stor roll i stycket,
skrifves till Berl. Tagebl.* *

Från Madrid skrifves till Berl. Ta-
gebl: Ett till tidningen Liberal afsändt
telegram från Mexico meddelar, att Ma-
ria Guerrero och Fernando Hendoza.
som för närvarande gastera därstädes
med stor framgång uppfört ett nytt
skådespel af José Echégaray nEI loco
dios" (Der tolle Gott). Maria Guerrero
skall i oktober gastera iParis, i no-
vember iLondon och därpå i Berlin.

■—■■■■II
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AXEL PiHLGBEN. Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.-
Herrar o. Damer!Obs.! SUOM. TEAATTER!

Lauantaina Maalisk. 31 p. 1900
Varma handskar af Fredrikssons

fabrikat samt skodon till rampris i
j L- Lindqvists tyg- ock skohandel,
knnegatan 8. Telefon 22 68. Kello 8.

Kauluksenne, TURKIJOELLA.
4-näytöksinen laulunseKainen lmvinäytelmä. Kirjoit

tanut Teuvo Pakkala. Lan]iit sävéltänyt iav m. pukutarpeenne ostatte.
halvimmalla. sovittanut Oskari Merikanto

Herrain-vaatetusliikkeestä SAMPO
Mikonkatu I. Telef. 893

Beklädnads-Bolaget Aalto & C:o Tolar Taavi Pesonen
Aleksis RautioBangatan N.o 9. Telef. 15 05.

Kostymer, Paletåer och Benkläder for fest-,

Huotari, [ tukkilaisia
Kasuri, Uuno Salmela
Oterma, Hemmo Kallio
Maija, kaupustelija Kirsti Suonio

visit-, och hvardagsbehof förfärdigas snabt ooli om
sorgsfullt.

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

Färdiga kostymer,paletår ochbenkläder på lager
Frackkostymer uthyras.

Pietola. talokas Emil Falcl
Katri, hiinen tyttärensä Lill!Högdahl
Anni. mökin tytär Alma AuerBeklädnads-JBola&etAalto &C:o Rättäri Eino SalmelaBangatan JV:o 9. Tel.15 OS
Pölhö-Kustaa,tyhytjärkinen poika Olga Leino

Mimmi LäliteenojaIvar Schoultz Pahna-Maija Hilma Kantanen
Leena Mimmy Leino
Taurila, lautamies

Pietolan palvelijoita, tukkilaisia ja kylan tyttöjäL" i ££ "
SllDlillHlSällfli

Ovet avataan k:lo V2B. Näytäntö alkaa kilo 8 ja
Boulevardsgatan 28

m>Helsingfors ElektriskaSQ Nikander AktiebolagBelysningsMikonkatu II Tel. 303
Kasarminkatu 27 Telef. 916Oikeita. W W

Viixiejäf HKomja.ls.kia,
Hornmin Ja JLxfcöÖjrejä. Toimittåa sähkövaloa.

Pyytäkää hintaluettelo!
Myy sähkötarpeita.II vi/II

öambrini Rcstaurant.

Franska Lifförsäkrings-
# mbolagetm Iw# iLiiKU Nr.mm ®

Imm Aktiekapital:12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcsm m

0\ Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- jjg)/ ringar af alla slag. Genom samarbetemed
lt£z)j sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'l>- Sf
0\ l>ai)ie e( la Seine beviljas de försäkradevid gg)

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, *&
&1 livilka fullkomligt säkerställa såväl (len för-
0j säkrade och lians familj, som ock (le ]>t>r- äfc<
~g^ söner, med livilka lian stiir i affärsförliin-

delse för den oundvikliga förlust, som en Ss^
&h sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- &h
*Sr ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- jSS'

skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
premierna tör hela sjukdomstiden och utbe- o^'
raiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot-
lig och resten vid dödsfall. %!/j

0\- Bolaget L'Urbaines försäkringar äro 0\
därför särskildt att rekommendera fur lier-
rar affärsmän, da det gäller att säkerställa

o\\ större aflarsföretag1 genom lifförsäkring',
emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- jpi

*SJ^ samma störingar svårare sjukdoms!all all- (^
&h\ tid medföra och hvilka ofta nog bringa bor- &h
j.^? ges- och förlagsmanstora förluster.

För dessaväsentliga fördelarerfordras sif/
&h\ icke några extra premier utan endast att &}\
0^ den försäkrade afstår fr&n den ärliga vinst- Jg^t@) andelen. g/'
&2\\ Generalagenturen: H:fors, Ö. Henriksg. 1. '0\

Qarlvon tJfinorring.

Då jag öppnat en ny

/^öbelaffäp
i gärden N:o 6 vid Wilhelmsgatan

får jag hos den ärade allmän-
heten vördsammast rekommendera
mitt lager af ryska och finska,i""
möblersamt researtiklarochkorg-

varor m. m

D. K. Papa=Anastas

W

loppuu k:lo V2"
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W Professor Wagners w MineralvattenfabrikenSivori & * *

4f Merikannon ganifas
rekommenderar sina tillvärkningar.JPismuiiiakaKiini

VW för krukväxter i ram. Försäljer arven Jios
iM) Trädgårdsmästaren Edvard S. Stenius, V. |M
AyA Henriksg. 6. Obs.! Omplantering delvis icke rM
vw nödvändig. y^
jVjö Unionsgatan 16. iW

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

Wiipurissa gHelsingissä
Aleksanterinkatu 21. jjj Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. vl> Tel. 29 22. 300000ö o

o

Adelina Patti medverkade nyligenvid
en teaterföreställningiLondon. Före-
ställningen hade anordnats i syfte att
bringa hjälp åt de många familjer, som
kommit i nöd genomkriget iSydafrika.

Trots de högabiljettpriserna — golt-
vets billigaste platser betaltes mea 90
kronor —

var åskädareskaran så stor
den kunde. vara. 81. a. märktes iden-
samma prinsen och prinsessan af Wales
Jämte åtskilliga andra medlemmar
af det kungliga huset.

Adelina Patti hyllades på ett ovan-
ligt sätt efter framställningen af en
seen ur Eomeo och Julia".

Aftonens intägt beräkDas till mer än200,000 kronor.

Berlins teatrar. Grillparzers på poe-
t]sk skönhet rika skådespel Libussa"o&r med framgång uppförts å Berliner
Theater. _ En ny fars BNackte Kunst"
*J G. Lehfeld försatte publiken å Neues

lieater ien mvnter stämning. — Å
fuUerteatern rönte det nya fyraakts

Fröschweiler" af H. v.
"entzel och F. Runkel ett välvilligt
mottagande

n-Der Bärenhäuteru, den efter Her-man Wettes djefvulssaga komponerade
ocä På sin tid före Siegfned Wagaers

Tobaksfabriken

"SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommende-
ras åt tobakskännare; försökSamson I

.Samson 2" (Trämunstycken) och "1899'

opera med samma namn tillkomna ope-
ran af kyrkomusikdirektören Arnold
Mendelssohn iDarmstadt, uppfördes se-
naste vecka för första gången å Thea-
ter des Westens iBerlin. Slutakten,
den i musikaliskt afseende värdefulla-
ste, skrifver en recensent, skördade en
vacker framgång; af ven första akten
slog an, hvaremot den andra väckte
mindre anklang.

Madeleine Brohan, den berömda iran-
ska skådespelerskan, afled den 25 fe-
bruari iParis. Hon var född 18-ld

och tillhörde en konstnärsslägt.
Hennes mor, hennes syster och sy-

sterdotter, Jeanne Samary, hade al.a
liksom hon sjelf varit r sociétaires må
Théåtre francais, der Madelaine debu-
terade 1850 vid 17 års ålderiScribes
„Drottningens af Navarra sagor"'. Un-
der det att hennes mor och syster i

synnerhet glänst isubrettroller, spelade
Madelaine med förkärlekkokotter. Bland
hennes roller kunna nämnas Dehmene

iMoliéres nMisantrope", Elmire iBTar-
tufFe", grefvinnan inFigaros bröllop".
Sin sista triumf firade hon såsom her-
tiginnan de Réville i „Sällskap, där
man har tråkigt", Hon tog redan 1885
afsked från Théåtre Francais.

Madelaine Brohan blef 1854 gift med
författaren Mario Uchard, men detta
äktenskap blef snart nog upplöst.

"1= **
H. Ibsens nyaste skådespel „Wenn

wir Todten erwachen" röntemindre fram-
gång å Altes Theater iLeipzig än man
hade anledning vänta. Många syntes
vara mera främmande för än uppbygda
af den fantastiska handlingen och för-
fattarens gåtfulla språk, skrifver en re-
censent. Vid slutet blandade sig äf-
ven yttringar af misshag ibifallet.

Berlins teatrar. A Lessingteaternhar
med framgång uppförts ett nytt fyra-
aktsskådespel nDie drei Töchter des
Herrn Dupont" af E.Brieux, men rönte
älven någon opposition. — Ett nytt
icke synnerligen värdefullt sensations-
stycke rAllein in London", efter det
engelska originalet af Horthernbearbe-
tadt af B. Assmus, skördade lifligt bi-
fall å Freidrich- WUhelmstädtisches Thea-
ter. Stycket innehåller många uppse-
endeväckande scener.

A Raimundtheatern i Wien har med
god framgång uppförtsGrillparzers tra-
gedi Die Jiidin von Toledo". På
samma scen väckte den nya farsen
Kiwito* af F.Bonn mycken munterhet.

* *
Mozart-föreningeniBerlin har på en

konsert för första gången framfört en
ännu icke känd duett ur Mozarts ofull-
bordade opera nDie Grans von Kairo".

A Eennaissance-teatern i Paris har
en ny opera „Martin et Martine" af
E. Trépard, libretton af P. Milliet med
framgång uppförts. Kompositionen har
lofordats som sceniskt fulländad och
väl orkestrerad.

Å teatern iEremitaget iPetersburg
har gifvits en galaföreställoing vid hvil-
ken under lifligt bifall uppfördes Tur-
genjews lustspel rEm Fruhstiick bei
dem Adelsmarschall"." -«>— "

prick alltid

»JVlonopole sec"!

N. Es lanadg. 33 & Unionsg. 28.



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

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

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 iStockholm

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

D:r F. Huedpe, Professor i allmän helsovård
vid Universitetet iPrag.

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

D:r Girand, vid MuuicipallaboratorietiParis
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo

ratorium å Kliniska Institutet i St. Pc
tersburg.

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vid Farma
ceut. Institutet i Stockholm, m. fl

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

i*ftr tfhrrtftiM^ni^MifliVHii

Anton Francks Folkteater.
Studenthuset

Söndagen den 1April kl 8 a

FBr *>:te och sista gången

CtiarJ eys il
Lustspel i3 akter af Brandon Thomas

Personerna

Öfversto Francis Chesney, baronet, förr i indisk
tjenst

Stephen Spettigue, advokat iOxford
Jack Cliesnev
Charley Wykeham tudenter iOxtorc

Brassett, faktotum i kolleget

Donna Lucia d'Alvadorez, Gharleys tant
inny, Spettigues niéce
Kitty Yerdun, hans myndling.
Ella Delahay, en fader och moderlös flicka.
Mary, i tjenst hos Spettigne

Handlingen försiggår iOxford

) Lord Faneoart Bobberley . Anton Franck

Biljetter till 2 mk, 1 nik 50 p:i 1mk,
75 p:i, 50 p:i och 25 pri, säljes i Laureats tid-
ningsdeput inne i passagen samt söndagen från
kl. 2 e. in. ii Studenthuset

hmk&MM&m

MlSiri- kHatt-
fatt JUWölainL

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus
Specialiteter:

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

Klädes Underkjolar 12:

Filthattar
omonterade fr. 3: 90, monterade fr

Korsetter
2: 80 3: 50 4: 50 & 9 mk
Flor ft?ån 50 genni.

var01 rava-
icke

Alla dessa
rornas kolosala
förhöjdaipris.

ossstigning

HffIHNVPJim
$^|O9^3^s^d^S^S^sOd^«<>e

Brefpapper" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "
V ska sorter, linierade och olinierade. $
|Firmatryck utföresbilligt. |
| Dahlbergs Pappershandel.|" Alexandersgatan15. O

kl Champagne

3 Mont de Bruyére
fQ Bäljes i minut hos de flesta Herrar handlande

Serveras a alla MurnM'
tioner, Partilaser hos

.9 Ernst Tollander
5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

-<>"<>""<■■.-vyvytyxyx^' -<v''<v '<y~<y^y%'.

H Sörnäs Pilsener! m
i Sörnäs Porter! ■
I Prima råmaterial. I
tm Prima vara. m

SörnäsAktieBryggeri.
XXX^XxXxXX>.Xkxk^k^isb]j:is.^k^^:KLaik.^k^l

Fredr.

Batteri
52 Alexandersgatan 52

Edv. Ekberg.
k Koniituri

Helsingfors

A. & E. Wassholm
Punsch= &

fcillsaa prisenmoderata o.
Glogatan N:o 7

Prima finskt
fabrikat!

Hvit & Röd.
Betydligtöfverlägsetalla

s. k. Putsextrakter.
Bepröfvad sedan mån-

ga år och erkänd såsom

\Jabriceras ensamtaf/\jLLBICH
tANOEFZÉN&C9/

bästaputsmedel törmes-
sing, koppar och nysilf-
versaker etc et o. fiör-
säljes hos HrrJern-och
Kolonialvaruhandl.m fl.

Tele ou N:o 20 59.

Hötel Kamp. Hötel Kamp.

I:sta Rumäniska Salon-

-
*"S *Ä& jtH*uA^K.

I:sta Rumäniska Salon-. ■*■■>
*

Orkestern. OrkesternJ*
'©a^li^eti ,;"-

.Midäa^s- .Middags->■Ti ISi"**-.

■

1
och och

Affon-konsei?f. Affon-konsepf.

Asmolofs Tobak U H:fors Kemiska MttinrättiÉg& Papyrosser
chei de orchestre de Salon

Andregatan 15. Telefon 507
ständigt på lager uti

Fredr. Edv. Ekberg.
Tobakshandel

*T tr Vårkostymer m. m. rengöras

fort. väl och billigt
52 Alexandersgatan 52. Telefon 1448 JJöfel JCätng.

TT 'si; m, Hufvudstadsbladets Nya Trvokeri. 1900


