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Jakob Ljungqvists

iAtelierfagra
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 3201Hagasundsgatan 2.

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment

Vid partiköp rabatt.
B. W. Schalin.

Not- ooli Itistrumenthandel.
Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 12 51

Största Inser af Flyglar, Pianinos, OrgfelharmorieT'
korkesterinstrummt. Specialitet: Flyglar & Pin-
ninos I'rim världslirnuui

Carl Bechstein iBerlin

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysniag
Säljer elektriska materialier

0Skf§^Jtspeluiid. Möbelaffär. Central Passagen. Tel. 28 11.

é?rogram~Gslaået
Tidning för Helsingfors

Rekommenderas

Teatrar och Konserter.Adolfme Eriksons
Hygieniska Ansiktsbehandling.
Obs.! Hemkommen på en kort tid. Kontor

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

N:o 97. Onsdagen den 18 April»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. &* &
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå.

Svenska Teatern.
ctnt

—
"Xir"—^^

Onsdagen den 18 och Torsdagen den 19 April 1900,

kl. 7 e. m

För femtonde och sextonde gången

Cyrano de Bergerac.
Heroisk komedi på vers i5 akter af Edmoild Rostand

Öfversättning af Harald Molander.

Personerna

Cyrano de Bergerao .
Christian de Neuvillette
Gretve de Guiolie . .
Le Bret
Vioomte de Valvert
Marquis de Cuigy
Kapten Carbon de Castel-Jaloux . . .
Baron de PeyrescouK
Baron de Casterac de Cahurao ....
Kagueneau, värd på »poeternas tavern"
Montfieury \ skådespelar6Bellerose j
Ligniére, poet ..
En capuoinermunk
Boxane
Iloxanes duenna
Lise, Eagueneaus hustru .
Moder Marguerite \
ISyster Marthe j nunnor
Syster Claire J
En limonadförsäljerska. .
lista skådespelerskan. . .
2:dra skådespelerskan . .
Marquiser, Officerare, G-ascognska adelsjunkrar,

Pager, Lakejer, FicktjuiVar, Soldater, Be

De fyra första akterna spela 1640,

Börjas kl. 7 och slutas omkring kl. II e. m

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 2J

Totografiska fiandcls= $> fabriks-
Aktiebolaget iTinland

«Ss Helsingfors ««*♥

J. Fotogra&ska artiklar,
11. Fonografer, Graphophoner

111. Scioptikons, Kinematografer
Röntgen-och Medicinska apparater.

N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp.

Automohiler, Velocipeder.
Kontorsinredningar,Skrifmaskiner.IV.

v.
Mikaelsgatan i, Itr.

Akta

& Lifförsäkringsaktiebolag:SKÅNE", Brand-
AUa dagar H©felG€äl¥ip

"llddagSkOnSert Salon-Orlcestern J. G. Dimilriou.
från kl. 3 e. m. ,

Ä.^FELIER JLPOLLO*

K^TT
— ~

T,^^tttTTtjT Fotografisk Atelier.
V. P lilY MjriiJJIIÄIIJU porträtter i visitkortstormat å 6 mlc, pr duss

SVEA"
Brand & Liffdrsäkrings

Aktiebolag

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

Georgsgatan 16, Telefon 27 70.

Wiekels
Vinhandei.

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

Viner octi spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
Unionsgatan 17

J. E

1900.

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

W»9ft Nya Glasmagasinet -;::-ssa»
Hörnet af Östra »enriksg. och Alexandersg

Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727,Poeter,Borgare, Musikanter
jrgarkvinnor,Nunnor.
den femte 1655, Välsorteraclt lager, billiga priser,

Hufvuddepot af Dr. Laliinaiins un-
derkläder.

Ensamförsälji), af JouvillS & C:o'S
iGrenoble världsberömda handskar.

{mß^^^Bßß^^^^Qi ■

Kontor Vestra kajen 18
G. F. GARLANOER.

Alla aftnar

Aftonkonsert
från kl. 8 e. m

Hl- Engelbrecht
Hr Klintberg.
Hr Berlin.
Hr Lindroth.
Hr Eosqvist..Hr Stavenow.
Hr Malmström..Hr Hult/man.

.Hr Lindh.. Hr Svedberg.
/Hr Lindh.
(Hr Precht.. Hr Hultraan
.Hr Stavenow.
Frk Svanström
,FiuBränder.
Fru Klintberg.
(Fru Precht
Frk Sundell.

I^Frk Lindmark.
.Fru Lindh.
Fru Stavenow
Frk Sundeli.
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N. Esplanadg. 31.
(Ca*anis hus.)
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Harald Wasascjernas BLOMSTERHANDEL, Skiinaden 4.
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=Hälsan är det bästa!=
invänd därför

Ramie-underkläder.
Ensam försäljare

Julius Sjögrens Trikot- ochyllevaruaftlr
Mikaelsgatanioch Centralpassagen

Emma Kriill's
MODEAFFÄR

lunch. Emnra Wickström
Glogatan 3,

är ständigt försedd med det nyasteibranohen och
utför förstklassigt arbete.

E. W. Salenius
Mineralvattenfabrik

åt en ärad allmänhet sina allmänt
berömdatillverkimiKM

Fabiansgatan 20. Telef. 756

Tel. 2776. (^£l iOF" TeL 27?6

Vedj sågad, klufven, hemkörd, per telef.
Hyfladt och ohyfladt virke.

Restaurant
C. f* Hybcrfl,
Helsingfors

Qlassliperi
2686.Telefködbery;sy,aian i [■

DekorationsslipningarTspegeTTTönster
och dörsglas, fönsterskärmar m. m.
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Speglar,I:if\elr;iiiij"

Omf8rgyllningar

Sven Strindberg & C:o.
Skilnaden 6
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Den enda värkligt praktiska SKHIFMASKIN

lIA 3131OND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter förFinland & Skandinavien,

Vu? ■wfef *Af i&g ">&* njfu a
'ÄtT '«? »^r '^r -^T »^T »«T

Hagelstams bokhandel:
Tidskriften

Ateneum
12 mark per årgång.

Rikt urval utländska
Konsttidskrifter4:

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.
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Ett studentspex iUpsala

Inya Vexiöbl.skrifves den 29 Mars:
På sitt första landskap beslöt Smålands
nation att hålla ett spex under loppet
df terminen på tid, som af teaterdirek-
tören skulle bestämmas. Att spexet
var efterlängtadt, visade sig däråt', att
nämnde direktör, hvar han anträffades,
alltid hade .att besvara landsmännens
frågor, när spexet skulle gå af stapeln.
Till slut blef han så utpinad af att all-
tid tillfrågas, att han beslöt att hellre
förekomma än förekommas och därför
alltid, när han mötteen landsman, sade
han: Hej, den 24". Många, som ej
viste, livarom fråga var, undrade stor-
ligen, hvad som gick ät vår gemytlige
direktör. Snart blef det dock allmänt
bekant, ätt spexet skulle bli den 24
mars och att därvid skulle uppföras
såsom hufvudpjäs Achilles på Skyros ",
studentspex itre akter.

Nå den 24 mars kom och spexet
gick af stapeln och gjorde lycka, Kl.
half sex e. m. skulle början ske, men
herrar vederbörande togo både enkel
kvart, såsom sed är och dubbel dito
och tredubbel också. Emellertid satt

manispänd*väntan på hvad som komma
skulle och bestälde punsch, vin och an-
nat dylikt godt att läaka sig med. Nu
ringer det. Ridån går upp för förpjä-
sen Claire", franskt äktenskapsdrama
itre akter. Det behandlar naturligtvis,
huru efter tioårig bortvaro i Afrika
monsieur de Petit Maitre återvänder
hem och helt oförmodadt träffar på sin
hustru, baronessan de Lahitte Leha i
sällskap med en af hans bästa vänner.
Skvallret gör sitt till och så uppstå en
mängd intriger och besatta scener, som
kulminera i andra aktens slut, då alla
damerna ställa till en finare svimnings-
tablå. Naturligtvis går alt väl till slut
och alla blifva rentvådda från beskyll-
nmgarna

Kom så kvartettsång af några O.
D.-ister, hvilka man lyckats förvärfva
för trefnadens höjande.

Xästa punktpå programmet var BStor-
Klas och Lill-Klas",sagospel. Det blef
också en saga blott, ty teaterdirektören
trädde fram och förklarade att Stor-
Klas måtte kafva blifvit Stockholmare,
ity att han behagade lysa med sin från-
varo. Jubel.

Under mellanakten taga vi en öfver-
blick af ,. salongen". Öfveralt bord in-
till bord, knappast plats för stolar. Att

komma ut, när man väl kommit in, var
omöjligt,åtminstone för icke akrobater.
Luften är full af tobaksrökoch punsch-
ångor, hvilka liksom glädjen stodo högt
i tak. An här och än där höras skratt-
salfvor, åtföljda af klirret af glas och
buteljer, som dansa i golfvet. Men
tyst, nu uppträder Den onde Anden"
på scenen och sjunger sina präktiga
bitar.

Nå, ändtligen efter en lång paus,
går ridån åter upp och Achilles på
Skyros", spex af C. Eidderstad, går
af stapeln. Ipensionen på Skyros,
hvilken hålles af kung Lycomedes' ge-
mål, Cheira, intagas på förord af den
store siaren Calcas den till flicka för-
vandlade Achilles. Han blir kär i en
af pensionärerna och nu börjaen mängd
förvecklingar och själfva den stränga
mamman i pensionen, Cheira, som går
så långt i månhet om elevernas väl,
att hon binder ett förkläde på en ve-
nus3taty, intages af häftig kärlek —
och tager bort förklädet. När alt är
som en oredig härfva, uppträder Odys-
sews i form af handelsresande i korta
varor och räddar situationen och allting
blir godt och väl. Handklappningarna
ville aldrig taga slut och blefvo rent
af vilda då Lycomede-, som spelades

af direktörensjälf, stiger fram och små-
ler högst belåtet.

Så aftågade man till gästis under
flygande fanor och klingandemusik och
afåt där sexa, hvarefter kaffe med avec
intogs. Kosan ställdes därpå tillbaka
till nationssalen där en treflig gas
började med myckenhet a( tal, sång,
musik m. in. Ja fram på morgonen
arrangerades t. o. m. en liten bali all
enkelhet. Först framemot 5 a 6 af-
trippade de sista deltagarenaidenni
trefliga fest.

-^"►—

Teater och musik
att underScenska teatern kornmerj

nästa vecka gifva Sardou^spmtueHa
och alltid gärna sedda komedi nLåtona
o^s skiljas" såsom recettföreställcingiör
teaterns omtyckta primadonna, fröken
Karin Sicanström, som kommer att
föra den kvinliga hufvudrollen ipjesen.

Leeorq, Madam Angots'1 och .L.lle
Hertigens" i tiden så firade komposi-
tör har än en gäDg å ..Bouffes Pari-
siens" frestat lyckan uppå operettens

Filharmoniska Sällskapet.
Torsdagen den 19 April 1900

sin/oni4\onsert.

" -«► "

som finnes är

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors.
Försäljningipartioch minut af endastäktautländska

Viner &
Spirituosa

vggst^ Nya Mamgarderohen
Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER.
IF ■ oJWV\ Beställningar emottagas.
Vl^^J^V^gJ K. F.LARSSON

j±ls tiebolaget

IRIS
Alexandersgatan 21, (Tallbergs nya hus.)

Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London
Möbeltyger:

kretonner m. m.
Möbler & mattor

halfsiden, velveteen, gobelintyper,
Engelska lampor och metallvaror
Konstnärligt krukmakeri.

JlesfauFant
Caf an i.

Helsingfors Nya Musikhandel
Fazer & Westerlund.

Största Not- cch Instrumentaffär
Nyheter

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

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

Erkki Melartin, Legend I.pour Piano.
Ekman-Sibelius, Sången om korsspindeln

Fazer & Westerlund
Fabiansgatan 16, .Alexandersgatan 36

Specialaffär för Korsetter.
SveDSka prisbelönta & andra utländska fabrika-

ter ialla storlekar samt prislägen.
Största urval af korsetctjedrar & planschetter,

tillbilligaste priser, hos

O. Grundström.
N:o 26 Alexandersgatan N:o 26

C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,
Alexanders^. 46. Centrals hus
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.

Wilhelm Salins snörmakeriaffär
Alexandersg. 50. Tel. 16 17

förfärdigar och försäljer alla slags snörmakeriarbeten
från de enklaste till de finasteslag. Förmöblertofs-,
boll-, nät- och ändra'fransar, galler, tofsar, snören,
möbelband. SpjällsDÖren med tofsar Iran 1:50
högre pris! Endast i de modernaste mönster.

Omsorgsfullt arbete. Billiga priser,

"^

Lorens Malmström,Herrekiperi



AXEL PIHLCBEN.
TN5- OBS.!

Ffiftr jas- nnderteeknad har iijpphörtmedmin
så sLutrealiserar jag- hela sko-

skolTl . partj & minut och forts&öter endast med
lag fakturer. HögaktniagsfuUt
111811 iL. Lindqvist

Ann«g\ 8. T.cl. 22 68.

Ha hinnanal ennuksella ioppuunmyymme ]iik-
mme lopettamisen takia tavaravarastomme

Kauluksia( Kalvosimia,

Paitoja, Kravatteja y. m

Rtrraiti »aarctttslillcc »Sampo"*
Mikonkatu 1. Telef. 893.

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

Kostymer, Palståer och Benkläder för fest-,
" it- och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om

S sGodt5
Godt material, fin snitt och skickliga arbetare

Priserna särdeles moderata.
Färdiga kostymer,paletårochbenkläder på lager
Frackkostymer uthyras.

jseklädnads-JBola,ffet A.nlto & C:o
Bangatan N:o 9. Tel. 15 OS.

Ivar Schoultz
fl I f1 IB

Boulevardsgatan 28

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Huhtik. 18 p. 1900

hyvaksi.Kaarle llalmecii
Daniel Hiort.

Murhenäytelmä s:ssä näytöksessä (9:ssäkuväehnässlT
kirjoittanut Josef Julius Wecksell.

Suomentanut P. Caiander.
Henki1 öt

Emil Falck
Kaarlo, Södermanlandin herttua

valtion hoitaja
Arvid Stålarm, sodanpäämies Suo-

messa Axel Ahlberg

Oskari Salo,

Aleksis Rautio

Adolf Lindfors

Eino Salmela.
Kaarle Halme

Juhani Fleming,KlausFlemingin^^^^^^^^^^^Hja Ebba Stenbocken poika H
Olavi Klaunpoika.Klaus Fieniin-M

gin äpärä- ja otto-poika .I
Eerikki Eerikinpoika SorolaineiiM

Turan piispa H
Jaakkima Scheel. herttuan I

ton päällikkö H
Daniel Hjort H
Ebba Stenbock, Klaus Fl< ;

leski "\I.■ '
Sigrid, Stålarmin r.ytär ....LilliHögdabJ.^^
Katri Mimmi Lähteenoja
Eerikki Brahe, | Lähetys- [ Evert Suonio.
Laurentius Paulinus, kunca 'Eino Salmela.
Pietari, VexiönpiispaJ Ruotsista(Otto Närlii.
Sa.nansaattaja Uuno Salmela.
Linnan sotaiuies Hemmo Kallio.
Tr , . . .. o i t- i" ■ ..(Evert Suouio.ivujS^MoUum^g^Sch^e^^^^^SjK Närl

'

Hi. Lätta.Vanginvartija
Upseereja Tarun linnassa. Vieraita.

Turun kansaa
(Tapaus v. 1599 Turun limiassa ja sen läheisyydessä.~l

Ovet avataan k:lo 7. Näytänto alkaa k:lo V2B ja
loppuu k:lo II

m
"

%
% Franska Liftörsäkrings- m
I »<»>*<* I
iUURBAINEI

Aktiekapital:12 miljoner Frcs. >"

Jk Garantifonden: 98 miljoner Frcs. I|
&h Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- gä

ringar af alla slag. Genom samarbetemed *^
g!{), sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- %#/
£>}. balue et la Seine beviljas de försäkradevid g»

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
%D) hvilka fullkomligt säkeutälla såvälden för-
gfh säkrade och lians familj, som ock de per- |gV
«( söner, med hvilka lian stär iaffiirsförbin-
iigä' delse för den oundvikliga förlust, som en <gf,
0\ sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- &)

ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- gg:
skänker" nämligen, såsom allmänt bekant,

0) premierna iör hela sjukdomstiden och utbe- gjÖj
taiar s/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- ä»

%£})) lig och resten vid dödsfall.
0\ Bolaget L'Urbaines försäkringar äro 0\
J5; därför särskildt att rekommendera för her- >,<
%SD rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
0\ större affärsföretag genom lifförsäkring, &\
~^C emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-
i§£ samma störingar svårare sjukdomsfall all-
&h\ tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- gj^
35; ges- och förlagsman stora förluster.
S!? För dessaväsentliga fördelarerfordras
0\) icke några extra premier utan endast att ggjb
*g£ den försäkrade afstår från den ärliga vinst- J|

andelen.
o\\ Generalagenturen:H:fors, O. Henriksg. 1. OJj

g Qarl von cJCnorring. j

Håkanssons RESTAURATION & BILLÄRD Kyrkogatan N:o 14.

iiikaiiti©^
Tel 303Mikonkatu II

Oikeita <|> W
Viinejä, Monjakkia,
Mom.3n.isi ja XsiköÖTejä.

$ Pyytäkää hintaluettelo! $

Sivori & * *
& Merikannon

Professor Wagners

Sf Gödningsämne m

W He»rik»s. «. 0b..1 Omptoterini; delvis >ok«
»«a,«aig.

Wilhelm Kommonen m
Unionsgatan 16. Mh

Piaiimwakasiiiii
Wiipurissa g H.e1 singi s sä

Aleksanterinkatu 21. & Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. I Tel. 29 22.

område, men enligt tidningsuttalanden
med lika liten framgång, som han hade
med sin till Opera Comique förlidet år
iulemnade balett. Hans textförfattare,
Vanloo och Duval, hafva såsom mån-
gen före dem, försökt sig på att dra-
matisera sagan om prinsessan Törnrosa;
men äfven nu har ämnet visat sig alt-
'ör ihåligt. Utöfver sagans kända in-
nehåll hafva de däri inlagt en förväx-
ling mellan prinsen cch skogvaktareso-
nen i dessas allratidigastebarndom och
tilldelat den senare enkomisk roll. Den
af den förmente skogvaktareynglingen
uppväckta ..Belle au bois dormanf skall
fä förmälas med den mer än lofligt en-
faldige prinsen, annars kommer hon att
ånyo insomna för ytterligare hundra år,
Iden afgörande stunden kan hon dock
eJ förmås att äkta prinsen utan kastar
s'g i sin räddares armar, hvarefter denne
slutligen också igenkännes att vara den
värkliga prinsen och alt är godt cch
väl. Texten är snarare ett misslyck»dt
"ée ri än en lyckad operett och Lrcocqs
mu«k är alt för tråkig för att vara
operett och alt för fattig på ingifvelsei
Och idéer fcr att kanna kallas komisk
°P era, såsom den iaffischen angifves
®tt enda berömvärda var appsättnin-
Sen - Isynnerhet anslog scenen däri

Tobaksfabriken
"SAMSONS"

i Tavastehus tillverkningar rekommende
ras åt tobakskannare; försökSamson I-

,Samson 2" (Trämunstycken) och 1899 ■

den uppvaknade sköna, af hofdamerna
kläddas sin föråldrade dräkt, for

att utbytas mot den elegantas e, meBt

raffinerade och supermodarna toalettman

kan tänka sig

Från Wien- skrifver Berliner Tage-

blaftskorrespondent:JosephstädterThea-
ter bjöd på flera nya enak are. m
Htet skadespel af Dora Duneker EmeBaiatelle», hvilket af en äkta mans

Ä tsbVott skulle skapa en tragkk
Ät, rönte stark opposUio. B|

J^fJSen Fehdmer och direktor

Smo bidrog mycket tdl rtyckets

tVaS-tern hade med anledning at

Paul Heyses 70:de födflSedaganordnat

ca Heyseafton. Salongen var fyld af
en distingverad publik, äfven kejsaren|
med erkehertiginnan Marie Valerie be-
vistade föreställningen ända till slutet.
Därvid uppfördes en härstädes förut
okänd enaktare af Heyse »Ehrenschul-
den", hvilken visserligen icke bär nä-

gon modärn prägel, men dock utöivade
en staik verkan. Därpå följde Hans
Lange11 med Baumeister i titelrollen.
Föreställningen, som var förträfflig,
framkallade lifligt bifall. Jämte Bau-
meister framBtodo -damerna Bleibtreu
och H»berle samt hrr Paulsen, Rei-
mers och Gimnig.

En vy operett TFrau President* af
Muller-Morden, libretton af A. Landes-
berg och L. Fischl, route icke synner-
lig framgång a Karl Öchultze-teatern
i Hamburg

En utmärkelse dt Verdi. Österrikisk-
ungerska sändebudet i Kom baron Pa-
setti har anmodat italienske utrikesini-
nistern Yisconti-Venosta att genom un-
dervisningsministern Bacelli tillGuiseppi
Yerdi öfverlämna det af kejsar Franz
Josepk honom tilldelade hederstecknet

iör konst och vetenskap. Utmärkelsen
åtföljdes af en smickrande skrifvelse.

Norskt
Bryllop" har idagarna för förstagan|
gen uppförts iPrag. Trots att de olika
rollerna icke voro så öfver sig väl be-
satta, och därtill innehafvaren af huf-
vudpartiet led af tämligenstark heshet
tillkämpade sig verket, skrifver Kar
Gjellerup iPolitiken, en vacker succés
och ett odeladt och rikligt bifall kom
detsamma af den talrika publiken til
del.

Leipzigs filharmoniska orkesters första
konsert — Wagnerprogrammet — i
Köpenhamn den 27 mars gats under
stormande bifall. Som extranummergafs
efter publikens bravorop och näsduks;
viftningar ouverturen till Mästersån^
garne"

-<*"►-

prick alltid

»jVlonopole sec"!

I» iLfi

Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.

Telefon 16-25.
Helsingfors Elektriska
w Belysnings Aktiebolag

Kasarminkatu 27. Telef. 916

Toimittaa sähkövaloa. Ledig annonsplats

Myy sähkötarpeita.

Mineralvattenfabriken

§anifa§
rekommenderar sina tillvärkningar.

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

QOQQO \/\

[■y^dffTSS & unionsg. 28.



Wm c?/rfHG. Coqnac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
i

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödarkolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
riens och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent ibakteriologi vidK
Karolinska Institutet iStockholm

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

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

D:r R. Bassenge, Assistent
Kochs Institut iBerlin

D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis

D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo
ratorium å Kliniska Institutet i St. Pc
tersburg

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vid Farma
cent. 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.
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Ctappe
"Moiiöié sec,,

ReicissecH % g:0 Reims,
serveras å alla restauränter
öch linnes att tillgå hos de
flesta vinliandlande såväl i
Helsingforssom ilandsorten

& é é
tfn Tjh T

Partiorder upptages å lif-
försäkringsbolaget L'Urbai-

nes kontor,Ö. Henriksgatan
N:o 1 Tel. 13 5'7

t V ******* M«£ t JM

Edv. Ekberg.

k Köiiliiuri
52 Åiexandersgatan 52

Helsingfors
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Sörnäs
Sörnäs

Piisesier!
Porter!i fel

Prima råmaterial
Prima vara.

SörnäsAktie Bryggeri,
>i<>::XkiXKxkU>-^Ma:K!.

.v

TM

fl. (5- Difi)ifaiou

*m %r

ft*

Eilenberg
Eilenberg
Jones.

Dimitriou
Delibes.

Strauss

Liszt.
Danela

med Piano Accompagnement
11. Lustige Briider. Valse....Yollstedt
12. Mascotte Romanoe. tenor solo .

H:fors Kemiska MttinSt
(Mimmi Talen)

Andregatan 15. Telefon 507
Vårkostymer m. m. rengöras

fort. väl och billigt

"♥(^♥s^t^e^sot^soe^i^e

Frecfr." rikhaltigaste lager af utländska och inhem- © 1 TJ n ' f fl vi1ska sorter, linierade och olinierade. viK 'J i f |
| Firmatryck ufföres billigt. |jUil |1. Iii1
| Dahlbergs Pappershandel,I^^H^H
© Alexandersgatan 15. <*

V Champagne

Mont de Bruyére
,jq säljes i minut lios de flesta Herrar handlande

Serveras a alla sTTTFF^B'
tioner. Partilaser hos

Ernst 1
S. Magasinsgatan 3, Te/. 18 43,

Hotel Kamp.
I:sia Rumäniska Salon-

Orkestern.

Onsdagen den 18 April 1900.

Program
Mur- Bion

i. Bluir ■VTiT^^Alilsuivi ii;O!i.

Rusticana MascagE
1. Ange cVamoui1. Vatse ....Waidtec

6. Songe cVamour, violin s

Oglinski
j^eoncavali8. Fo^^na^

9. _■
in ■ ■Cris

Yeux, Koman
Etniskt N

Åsmolofs Tobak U
& Papyrosser

ständigt på lager uti

Fredr. Edv. Elzberg.
Tobakshandel

52 Alexandersgatan 52. Telefon 1448

Din

V

fy^'

s X

Ma Sira- å Fffltalt-
fatt Afflolapt.

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 50 & 9 ml

Alla dessa varor äro trots råva-
rornas kolosala stigning af oss icke
förhöjdai pris

mmmmwwi

med eller utan ked är världens
förnämsta

Vplociopri
6eneralagentnren för finland

innehafves af

q. f.Sfockmanns
Veloclpeäflcpof.

Hotel Kätnp.
I:sta Rumäniska Salon-

Orkestern.

Torsdagen den 19 April 1900

Program
1. DieAVaclitparade,Marsch
2. ,I'y pen=e Gavottc
3. Geisha Valse
4. Babillage
5. Arnerik. Lousiano Lou. Pot.
6. Czai-das-Coppelia....
7. Zigeunerbaron
8. ConcertTBériotAclagioviolinsolo
9. Rhapsodie Hongroise . . . .

10. Violin duett, 4 simphonie.


