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Oskar Åspeiunri. Möbelaffär. Tel. 28 li.Central Passagen.
f^w tf C rf

Tidning för Helsingfors
Rekommenderas

Teatrar och Konserter.Adolfine Eriksons
Hygieniska Ånsiktsbehandling,

Brand &. Lifforsäkrings
Aktiebola-j

i1iis ! Hemkommenpå en kort tid Kontor
Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228N. Esplanadg. 35, tr. E. Tel. 2757 Utgilves hvarje söndag, onsdag och fredag

J. N. Carlander.
N:o 81 Fredagen den 9 Mars»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 3lT¥¥~i

H. W, LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 16, Telefon 2770.

cö

Jakob L]ungqvis

ka AtcFotografis icr
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.

Hagasnndsgatan 2. Telefon 8201

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment

Vid partiköp rabatt.
JET. W. Schalia.

Not- och lustrumenthandel.
Fabiansg&tau 27. Helsingfors. Telef. 12 51

Största lager af Flyglar,Planmos, Ori."c]liarnionier-* OrkesterlnStrnmfnt. Specialitet: Flyglar & Pia-ninos frän viirlilslirninn
Carl Bechstein iBerlin

■ '̂ '̂^"&*-^r- >̂»^' "<%,"■»Jti
-
V^-'^'>>.■ >

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

:>s:>-^^^^^^^^^:s:

Svenska Teatern.
Fredagen den 9 Mars 1900,

kl. 7,(0 e. m.

För tredja gången

Karin Mäiisdotter.
Skådespel i 5 akter af Adolf Paul

a o 11erna

Erik Xl\! lli- Lindroth
Karin Månsdotter Fri Svanström

[Hr StavenowHertig Johan 16 Eriks halfbriHertig Carl )
ider

(.Hr Eosqvist
Svante Sture Hr Malmström
Nils Sture Hr Klintberg
(iöranPersson, Eriks sekreterare Hr Hultmar
Johan Henriksson, Johans sekrett rare Hr Lindh
Sten Eriksson Lejonhufvud 111 Kngelbrecht
Jacob Bagge, Eriks amiral Ur S\redberg
Uionysius Beurreus, Eriks lärare Hr Lindström
Jacob Teiist, Göran Perssons skriivare Hr Lindh
En skrifvarc
Första borgarkvinnan Fru Preoht
Andra borgarkvinnan Fru Lindh
I'i'edje borgarkvinnan Frk Lindmarl

Hoffolk, Erkebiskop o-ich Präster, Page
Landsknektar, Borgarfulk

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

Sundströms Fotografiatclicr, Fabiansijatan T(

fotografiska fiandcls= $ Tabriks=
flktieboiagtf i finland

J. H. Wickels
Vinhandei.

Arraks Punsch,
prisbelSnt med guldmedalj vid måiiga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derapris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen i Bordeaux 1895.

Akta
Uiner och spirituösa

direkt importerade Jrån ntlardet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 32 38.

Stor flyltningsrealisation
20 proc. rabatt.

■»ssg:- Nya Glasmagasinet tKWa»
Hörnet af Östra Henriksg. och Alexandersg

Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
YNe & Tricofvaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser.

Hufvuddepot af Dr.Lahmaims un-
derkläder.

Ensamförsäljn. af Jonvilis Å: (':<>'s
iGrenoble världsberömda handskar.
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«Ss Helsingfors «**
I, Fotografiska artiklar,

11. Fonografer, Grraphophoner
111. Scioptikons, Kinematografer

Röntgen-och Medicinska apparater.
N. Esplanads£. 33, 1 tr. upp

'^"j^y*'^^^^^^^S^Sfs&i
TV. JLutomobiler, Velocipeder.
V. Kon.torsin.redn.in.ffar,Skri£maskiner.

Mikaelsgatan i, Itr

SKÅNE tt, Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:
Alla dagar Hotel Kamp|Middagskonsert

frän kl. 3 e. m Wiener Uttmorkesfern J. C. Scittcfirz.

<^iL JL ML§ JLå JL JHå -Cl/ ./aL Jl JL# JLå \J*
= MAGASIgi DO 10RD.

C, P. DYKEFDABX Fotografisk Atelier.
-*■ W-UM-^AU-U Porträtter imithrtstormat å 6 mk, pr duss

SVEA"

1900.

■^ wJip

VJgJfft-»* B

Kontor Vestra kajen 18
C. F. CÄRLftHOER.

Alla aftnar

Aftonkonsert
frän kl. 8 e. m

N. Esplanadg. 31.
'Ca^anis hus.)
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Harald WasasGJemas BLOMSTERHANDEL, Skiinaden 4.
BODEGA ESPANOLA— Hälsan är det bästa! Fiiharmoniska Sällskapet. (Etablerad 1883)

Helsingfors.Rarnie-underkiäaer. Försäljningiparti ochminut at encSastäkta utländskaProgram
Viner &Julius Sjögrens Trikoi- och ylievaruafiär

Mikaels-- in 4 Sp irituosa
62:dra

Emma KrLilPs P^~ TSysL Jt£a.x-xi&arderobenPopulära Konsertenjnng^n^^^^. MA
Ständigt lager af färdiga

BADKLÄDER.Inneh. Emiri NNickström Lördagen den 10 Mars 1900Glogatan 3, JpfcS^GEN^ Beställningar emu:i;IJI
-

aste i branchen ochär stai K. F.LARSSONlttör 1. Ouverture till .Waverley"

Walter Scott I lierlioz
tletoolagotE. W. Saienius 2. Vals ur .Prinsessas Törnrosa" . Tschaikowsky
tRB SLndante IKubinsteinMineralvattenfabrik

rekommenderar åt en ftrad allmänhet sina allmänt
Alexandersgatan 31, (Tallbergs nya hus.)

Generalagent för Liberty C:o. JLmt. London.
Möbeltyger: halfsiden, velveteen. gobelintyper,

kretonner m. m. Engelska lampor och metallvanr]
Möbler & mattor. Konstnärligt krukmakeri.

berömda tillverkninga
1. Preludium och Fu^a Bach-AberlFabiansgatan 20. Telef. 756

Paus

Tel. 2776. TeL 2776 jlestaut?aitf5. Kvartett F dur op 59 för tva
violiner, viola och violoncell . Beethoven
Mlegro. Allegretto \ivai Molto adagio"s^"ed^ såjfad, klulven, hemkörd per telef.
Allegro tema russ( 1.(hrr V. Walter, V. Bergholtz, A. Jung och F. Ben8-^cfiadt och ohyfladt virke.

6. Ouverture till oj) Kleopatra" . Elnna

Paus I Helsingfors Uya Tteikhandel
i^^^^HFazer & Westerlund.Restaurant 7. Prolog ur op. Melistofcles Boito

8. Faustfantasi', för violin SarasateC f. nybcrg. (hr V. Walter.)

Nyheter!9. Sotamarssi Kajanus

Helsingfors Eonserten äger rum i

Societeisliw&et.

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

Selira Palmgren, Deux Contrastés, pour Piano.
Oskar Merikanto, Uusia Lauluja.

Erkki Melartin, Legend I.pour Piano.
Ekmaii-Sibelius, Sången om korsspindelnttwmwammß\Rödbergsgatan 14. Te!ef. 2686
Fazer & WesterlundDm <-nda värkligt praktiska SKRIPMABKINDekorationsslipnim^ar

nc}\ diirschis. fönstiTskiinna^^M Fabiansgatan 16, Alexandersgatan 36

som skrifver såväl rysk som > anliy skrift för Korsetter.5 nar» b o1*jwf OUcoldEdSSdi
Carl Jacobsen & C:oilillSj*|£<3i

ca w u>
— ■z t !lelslngfors,

Svenska prisbeiönta & andra utländska fabrika-
I ter ialla storlekar samt prislägen.

Största urval af korsetctjedrar & planschetter,
Itill billigaste pL'jsei\lios^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BSä Generalagenter för Finland & Skandinavienm Grundström.

sid N:o 26 Alexandersgatan N:o 26z 2 « b-i ■

4? 4* "# 4f 4f 4f 4f &4fIt^v >tn.',":~"!p.'Tv— ■-^|nCO «i

C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,
Hagelstams bokhandel: Alexandersg1. 46. Centrals hus

Alla sorters finare och gröfreBorstar &, Pens'ar,
Tamburmattor & Rottingpiskor, toilettvålar, Amykos. Par-
fymer, Badsvamp, Kammar at alla slag. Speglar & Toi-
lettprydnader. Portmonnäer. Börsar, Plånböcker, Cigarr-
& Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.AteneumTafvelramar Speglar

Omförgyllningar 12 mark per årgång Wilhelm Salins snörmakeriaffär
Alexandersg. 50. Tel. 16 17Sven Strindberg & C:o

Skilnaden 6 Rikt urval utländska
Konstiidskrifter

förfärdigar och försäljer alla slags snönnakeriarbeten
från de enklaste till de fluaste slag. Förmöblertofs-,
boll-, nät- och andra fransar, galler, tofsar, snören,
möbelband. Spjälisnören med tofsar från 1:50 till
högre pris! Endast ide modernaste mönster.

Omsorgsfullt arbete. Billiga priser.
A

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table diiote & å la carte.

CO

—
2E Svenska teatern

Onsdagens premiere utmärkte sig icke
tor någon synnerlig liflighetisalongen.
Jag vet icke hur det kom sig, men
publiken fick icke på hela aftonen deu
rätta premiérestämningeis. Den förhöll
sig lugn, såg ovanligt nobel och ele-
gant ut, var iulltalig och destinguerad.
men förhöll sig lugn, ohjälpligt lugn.
Och jag har någon anledning iörmoda,
att jag icke misstager mig altförmyk-
ket, om jag tillskrifver detta lugn nå-
gon annan orsak än att vädret var
vackert och aftonstjärnan tärlade med
månen i glans därute på den svartblå
vinterhimmelen och att ilen argsinte
herr Maklins elektriska ljus denna gång
icke strejkade.

Det fordras ibland ett visst mod att
säga en sak rent ut. Jag känner mig
i detta ögonblick sakna detta mod.
Jag vet sä innerligt väl, hvarför pu-
bliken var sä lugn och jag har la -

B)

mellan raderna i de stora tidningarnas
recensioner överKarin Månsdotter, men
jag vägar inte säga det. Det kunde
sägas med ett enda ord. Publiken hade
helt enkelt ....nei jag vägar ändå inie.
Vi låta de: vara.

Vi behöfva inte tala om pjnsena in

uehäll, det känna alla förut. Kanske
berodde det därpå eller kanske också
på något annat, att man under hela det
länga stycket hade en känsla af tom-
het. Man hade svårt att la^ja pjesens
personer som människor, som väsen af
kött och blod. De gjorde mera intryck
af att läsa upp färdigskritvco historia
än att själfva göra sådan. Man kunde
icke arbeta sig upp till nflgon sann
medkänsla !ör Erik och Karin och alla
de andra, och icke kunde man bli till-
räckligt ond på den skurken GöranPe-
derson häller! Ihela den så hjäitin-
nerligt ömma och veka for att icke
saga larmoyanta s:te akten t. ex. sig
jag icke en enda människa bland pn
bhkeD som tärades och högst iå vurö
de som snöto sig, och det antagligen
endast pä grund af inrluenza. Af värk-
lig rörelse förspordes i salongen ..inte
ett dugg", säsom författaren låter Ka-
rin Månsdotter säga. Detta uttryck.
sum jag bland ett antal liknande åsta
mig vid, ger oss en Lten etymologisk
upplysning. Det är Karin Mansdottt-r
som är uppfinnare tiii detta modaraa
svenska Blanguttryck, tv dci torde 'a
an-es för gitvet. att ingen annan nian
ni.-ka kände och begagnade det |a hen-

Men til] saken. Att publiken icke
biet varm beror väl nog tillstörstade-
len på att där berättas för mycket i
pjesen och händer for litet. Man får
bara höra talas om hvad som händt,
medan man sä gärna ville se och er-
fara det själf. Och det blir i längden
icke underhållande att sitta och höra
på hvad andra berätta, i synnerhet dä
man hört det mesta förut.

Spelet var på de flesta händer godt.
Fröken Stcanttröm, talade mästerligt,
spelade sa bra man kunde önska och
var ypperligt viil maskerad och klädd.
Hon gjorde af rollen livad göraskunde,
men om man det oaktadt icke fick rik-
lig motsvarighet till sin uppfattning
0111 Karin Måösdotter, sådan man kan-
nor henne, så var det icke skadespe-

ls fel. Herr Lindroth. Kung
Erik, gjorde likaledes sitt bästa, för-
«ök;e tala sa vårdadt, det ofta ovår-
dade språket medgaf och nyanserade
rollen sa godt sig göra lät, och ändå
koin det egendomliga sjäislifvet hos
denne egendomliga konung, som bort

göras till ven al tor en mycket
intressant dramatisk och psykologisk
ntläfrg ing, endast knapphändigt till
uttryck,abrupt och inkonsrkvent. GöranPersson, herr H*ftm,,,., smaka-ie bllt-

för mycket teaterbof. Herr H. talade
visserligen bra, men hela hans naturel
passar löga till återgifvande af den
slipade,raffinerade och ärelystne sekre-
teraren, som här kom att värka en
smula för skurkaktig, operamässig.
Också afviker herr ii:s figur betydligt
från den gestalt Göran Pederson bör
ha, för att icke förtaga åskådaren illu-
sionen. Alla öffiga roller ipjesen äro
biroller, personer som komina in fm'
ett ögonblick för att berätta om att
något händt eller för att höra på hur
kungen anklagar dem för förräderioch
sedan forsvinna. De.-köttes alla mycket
bra af sina resp. innehafvare.

Bifallet efter pjesens slut och efter
aktsluten var måttfullt afvägdt och
fröken SwanstrÖm tick efter 4:de aktea
mottaga två blom-terpjeser, som hon
ärligt gjorde sig förtjänt af.

Huru länge Karin Månsdotter kom-
mer att hålla sig pa repertoaren, vill
jag icke försökaåtgöra. Dä jag gick)
hörde jag den gam e Jiarterrvalitmästa-
ren halfhögt saga till en hrrre: ..I^11

liar pjesen kommer då inte af lelva
l&nge a. ilen det bör man inte fä»*"
9 g vid, vaktmästaren kan ju inte M
aågot säkert omdöme om sådana saker.

P
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Glassliperi
spegel-, fönster-

Finnes på 1

: !:violm
ISchnmann

Tidskriften
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Lorens Malmström, Herrekip@ri



AXEL PIHLGR E N. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889

Obs.! Herrar o, Damer!
\ ;iiiii;i handskar ;ii Fredrikssons
ita.t samt skodon ■ ain S ]

och skohande]J. L. Lindqvists tyg-
Annegatan 8. Telefon 22 68

Kauluksenne,
Kalvosimenne /^^Säs*»

stattjnikutarpeenrK
halviinmalla.

Herrain-vaatetusliikkeesiä SAMPO
Mikonkatu I. Telef. 893

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

Kostymer, PaEetåer och Benklätier för fest
visit-, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om

Godt material fin snitt och kickliga arbetare
serna särdeles moderata.

Färdiga kostymer,palotår och benkläderpå lager
Fraokkostymer uthyras.

ttekl dnads-ttola&etJkalto &C:o
Sangatan N:o 9. Tei. i5OS

Ivar Schoultz

Boulevardsgatan 28

SUG». TEÄÅTTER!.

Perjantaina Maalisk. 9 p. 1900

ifajJiaiiMMiiöitli.
(I)oi Biberpelz.)

Rosvokomedia 4:ssä näytöksessä. Kirjoittaimt Qer-
hart Hauptmann. Suomentanut Pietari Alpo

H enkilöt

von Wehrhahn, piirikunnan päiil
likkö ådolf Lindfors

Kriiger, koroillaan eläiä lisakki L&ttu
Tohtori Fleischer Oskari Salc
sT'i!ps Evert Suonio
Rouva Mötes Olga Salo
\\ olffin, muori Kirsti Suonio
Julius Wolff. Länen miehensä. . Taavi I'esonen
Adeiheid, . (Alma Auer.. > hemän t\'ttänään . .;Leontine,J
Wulkow. ; iH Otto När!ii
Glasenapp, viraston kirjuri Eino Salmela.
Mitteldorf, viraston palvelija itautio

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B ja
loppuu k:lo 10

Franska Lifförsäkrings-
bolaoet

'fCIQ H C
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.

Garantifonden: 98 miljoner Frcs
Bolag försak-

te med
sjuk- och olycksfallförsäkring | i I,'l'r-
baii.c et laSeine beviljas de försäkrade vid
sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
hvilka fullkomligt säkerställa såväldea för-
s&krade och dans familj, som ock de per-soner, med hvilka han skir i afßhjjijiMmij

som er
sjukdom och iinuu mer en obotlig sådan el-
ler en olyckshändelse medföra. Bolaget efter-
skänker nämligen, såsom allmänt bekant.
premierna jtbe-

om sjukdomen är obot....:■ "
4 al kamtTTi^^^^^Mlig och resten vid

Bolaget L'Lrl>aim\s törs;ikn7!(^^^(
därför särskildt att rekommendera iorlu^
rar all"u>]ii;iii, da del gäller att säkerställa
större affärsföretag genom lifförsäkrlug,
slini'il;in HlukförsäkriTiffflTi mfttvÄrtnr Hfl ]r-d-

all all
bringa bor

sanTTTiH sionnt^ar svårare ~^^^Htid medföraoch hvilka oita i^B
ees- och förlag-smau stora förlustei

För dessa v;i>''i:'. :;;[
icke iiaLTia extra p-eii!I.'.'!- i^^^^^^^J(len försäkrade afst.ftr frän dp,u fl.rli;'M vinM

sr all

11eralagenturen

m

m
m

m. m

fl &arl von dinorrinq. J

mmm

m
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w Då jag- öppnat en m\Str I lin II mii i iii lliHiii ii Ii M
ißeSysrsirsos Aktiebolag

vt/
vt/
vi/
v'/
vi/
vi/ /Elobeiafraf%Mikonkatu 11. Tel. 303;vl/

vi/
vi/
vi/

Kasarminkatu 27 Telef. 916 i garden N:o 6 vid WilhelmsgatanOikeita, vi/ vi/
"Viii&ejä., S£osij alzlzia,,
JE&ommia. ja Xi&rööxejä.

■» »r*« u* ■ ■■■■■■■*«4 « vm ■*■m ■ ■ ■ ■ ■ *^ ■

Toimittaa sähkövaloa. får jag hos den ärade allmän-vt/
vi/
vt/ Pyytäkää hintaluettelo! «S heten vördsammastrekommenderaw

,; v(/ ■; Myy sähkötarpeita. mitt iger If ryska och linska

fm
möblersamt researliklaroch kore-
varor ni. niöambrini Rcsiauram. D. K. Papa=Anastas

©©Q^Q©OQQQO©OÖO tfs
MineralvattenfabrikenSivori & 4f 4f* Merikannon

Ledig annonsplats
Pianoiiiakasiiiii rekommenderar sina tillvärkningar

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8IHe lsingissä
$ Wladimirinkatu 20. Telefon 31Ql

Wiipu r is s a
Aleksanterinkatu 21.

Tel. 5 42. Tel. 29 22 QQOQOQOQOOQQQÖOQQ

Mozart och hans texter

Ien intressant uppsats Et\vas vom
Libretto" af Heinr. Bulthaupt, offent-
liggjord i senaste nummer af Liter.
Echo" tngår en undersökoingom äfven
Mozarts förhällande till sina texter.
Isynnerhet i Mozarts operor, står tex
ten synnerligen lågt. Bretzners Bort
törandec frän seraljen" är ingalunda
något mästerverk. Men Mozart var
alls icke likgiltig för dessa brister.
Han ändrade själf de allra smaklösa-
ste ställena. Han hur ju också ned-
skrifvit sa^en. måste vara en
lydig dotter till musiken". hvi:kec stäi
i den mest skärande tonsats tillGlucks
fordran pä att „tonen skall vara ordets
undergifna slai". Men Mozart begär
därmed blott att textinnehall och ut-
tryck skola vara så beskaffade att de

mpa sig för att sättas i musik, och
t komponisten skall obehindradtkunna

begagna sig af dem —
annat är det

väl ej heller Gluck afsett. Är ordet
en gäng valdt och öfvertänkt, förplik-
tar det också komponisten, och ingen
*kall väl vilja pasta att Mozart som
musiker skulle visat dåligdeklamations-
törmåga. Vi äga tvärtom utmärkta be-
'"■!- på motsatsen. D.ek kunde det ju
hända att musikern hos honom tog sä

bdolut väldet att han tillät Mg n g :

Tobaksfabriken

'"SAMSONS"
iTavastehus tillverkningarrekommende
ras åt tobakskännare; försökSamson I'
S
amson 2" (Trämunstycken) och "1899"

gäng blott leka med formen, utan att
själen var däraf alls medveten eller
den dramttiska karaktären behöfde taga
invärkan däraf. Dä uppstod sådant
som Constances halsbrytande koloraturer
och de visserligen förnämare,men utaD
betydelse varande passagerna iDonna
Annas F-dur aria. Men dessa äro ab-
soluta undantagsfall; och såväl i mu-

sikaliskt som dramatiskt afseende torde
ännu ingen vare sig tysk mästare eller
italiensk maéstro, förmått sä uttrycka
sig som Mozart det gjort i såväl intro-
duktionen som slutet i sin ..Don Juan."
Gch var blott hufvudinnehållet musika-
liskt värdigt, ötversåg han i sin föi
alt annat likgiltiga sorglöshet t. o. m.
i oSgot fall textens hvardaglighet. så-
som exempelvis med „Trollflöjtens" så
grunda och med rätta klandrade versi-
tikation. Man bör dock ej sä helt och
hållet underkänna dess musik-d:amati-
ska egenskaper, lika litet som texter-

nas ull ,.Don Juan" och ..Figaros bröl-
lop." Den senare isynnerhet, är ett

af de mest anmärkningsvärda prof pä

huru en musikaliskt skicklig librettist
kan göra ett som det skulle tyckas
fullkomligt utom tonkonstens område
liggande ämne, ett intrigstycke, använd-
bart för operaändamål, i det han med
sakförståcd helt och hållet undanskju-
ter det politiska elementet och öfver-
tör striden på det antingen alvarliga
eller glädtiga känslogebietet, same lam
nar musiken dess medels tillfälle till
att, sä att säga — andas ut. Men
naturligtvis fans det redan då röster
som förklarade da Pontes bearbetnng
af Beauuiarchais rFolle journée" som
ett fullkomligt helgerån. — Hvartör
dock tå svänga klandrets gissel — dä
denna text, med alla dess svaghet©)
karmat inspirera Mozart till sitt odöd-
liga mäetervärk ! Dylika omdömenär<>
ju i allmänhet icke sällsynta ich hrr
librettister hafva i alla tider lätt och
skola ätven i all framtid nödgas tåla
sådant.

««»►

Teater och musik.

Mascagnis oenighet nu I förvalt
ningen i Pesaro, har numera fortekri
dit till fullständig brytning. S
bekant hade det uppsått konflikt mel
lan honom i egenskap at direktör löi
darvarande Rossini-konservati

tttadsmyndigheterna pä grund af att
Mascagni enligtöfverenskommelseskulle
ai inkomsten vid konservatoriet få be-
räkna sig 7,000 liie iårslön, emeller-
tid tillgodogjort sig 10.000 lire för se-
naste är. Då nian nu ville från detta
års godtgörelse aldraga de af honom i
fjol for mycket uppburna 3,000 lire,
s-älde Mascagni till ett sådant uppträde
vid stadsmyndigheternas sammankomst,
att cessionen måste afbrytas. Ti len
tyckes ej heller ha'va lörmått utjämna
förhållandena, ty enligt hvad tillB- L.
A."' meddelas från Pessaro, har M»s-
oagni stalt platsen som direktor för
R ssinikonservaroriet till dispos.tion.* *

..I'ie veven SchildbHrger" (De nya
kalubnrgarenei komedi i 2 akter a'
11 Wiegand, har vid första framtia-
d.in let a Stadt-teatem iBremen gjort
mycken lycka.

" -«^«

prick alltid

,vMonopole sec"!

N- Esplaraadg. 33 & UniotisgB 28.



W:m, EKBERG. Cognac-. Punsch- och Vinhandei. AJexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors,

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödar kolerabakterier på en halt"
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 iChristiania.

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

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor R,
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 Farmå
ceut. Institutet i Stockholm, m. ti

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

1V^W^^^** lP^^^*^*^^P'1

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Lördagen den 10 Mars kl. 8 e. in

Abonnement N:o 7
För la gen

Strandby folk.
Folkskådespel.med sång iiaktei af Holger Drach-

mann. Öfversattningen af Rob. von Holten.
Nya dekorationer af A. Riuttala.

Personerna
Madam Kontved. lot.säldermans enka.
Gertrud, hennes dotter.
D:r Henrik Farsund, zoolog.
Kai Farsund, lians halfbror, målare.
Konsul Päls.
Blinde-Kristian, en gammal liskare.
Tage Kristiansen Steevn. hans son.
Lilla Margrete. Tages dotter.
Jens Brotten, lwnnui^ovriiildnjnjj^^^^
Jens Signesson Svfju^^^^^^^^^H
Kure Simonsen^^^^HPeder Sk:J!VrH
Thomas Stödt.B
David Knop.
Mil''' T^i^j^^B
Olc RasJl
Birthe, piga hos Madam Böntvei
Tok-Karin.

räddningsbåtens manskap

Fiskare med hustrur och barn. Finskt skeppsbrutet
sjöfolk. Händelsen föregåri Strandby fiskläger.

Representationen börjar kl. 8 e. m. och slutar omkr
kl. I0.:;ii e. m. Dörrarna öppnas kl. V., 8 e. m.

Blåa biljetter.
Biljetter säljes alla dagar iTéhan-

deln midt emot Svenska Teatern (Argos
hus) samt representationsdagen äfven å
Studenthuset fr. kl 5 e. m., hvarjämte
de ock kunna abonneras per tel. 2099.

Finska S få- & itott-
åitiÉtet.

Alexandersgatan 21 Tallbergs hus.
Specialiteter s

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

Klädes Underkjolar 12:-
Filthattar

omonterade IV. 3:90, monterade fi

Korsetter
3: 50 4: 50 & 9 mk

från 50 |)enni.
dessa vfiroi äro trots råva-

af oss ickestigning

wmwmwtwm
s«e»««t«t«««t«««t«««(«e

I Brefpapper j" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "
y ska sorter, linierade och olinierade.
|Flrmatryck utföresbilligt. |
| Dahlbergs Pappershandel,|
® Alexandsrsgatan 15. «

il Champagne

3 Mont de Bruyére
,$ säljes iminut hos de flesta Herrar handlande

Hotel Känip.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.

Fredagen den 9 Mars 1900

Serveras a alla ■MTTmH' tioner. Partilager hos

9 Ernst ToUamOetß
C55. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43

Fredr. Edv. Ekberg.
Mpri k Konditori

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

V \'~/' ■-- ,;," y'V .; ■- v\ ■ ,■ , ■■ ,'\ .-\--sy v;Wv'-<'

M Sörnäs Piisener! m
■ Sörnäs Porter!
I Prima råmaterial. |

Prima vara. %m
SörnäsAktieBryggeri.

h^r*tmnximß*zm?xvj*emft*B>*zmiff*i^i-MnU

[
!.;/■!

y __l <<.<<<<<<<>

H:fo s Kemiska Trattett Ull»'
(Mimmi Talen)

Andregatan 15. Telefon 507
Vårkostymer

fort. väl och billigt
*>>>>>>V >"> > >>>>>>>>>>>> >^ i->>>y

Helsina: s. Hufvuds .Isblå ken. 1900

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.

Lördagen den 10 IVSars 1900

Program

Sti-auss
Grieg.

1. Körosileanv. Mars.-h . .2. Opern Maskenbali, Quadrfll3. Solveigs Sång. . . . .1
4. Märohentraum, lutei-mc//<B
5. Die Reveille . . ■
6. Krönungsmarsch niivH

Berl
Eilenberg-

Prophet" . . Meyerbeer

'■ILev den Wellen, Walzer ....Kos;:s
8. JJer CVaum der Sennerin, för2Violin. Labitzkv.»■ Fotpourri a. d. Optte ..Eikiki". . HellmesbiLO. Mutterseelenallein,Lied Abt.1. Selection a. d. Optte »Geisha" . . . Sidiu-v-Tones

Sclrw

Prima finskt
fabrikat!

H \ i t & Röd.
Betydligt öfverlägsetalJa

s. k.Putsextrakter.

yabricerasensam!af/
yJLUiICHJHDEFIZÉNW/

Beprotvadsedan man
ga ar och erkänd -^Hsom

Frogram

1. Wir von der Cavallerie,Marsel:
■_'. Quadrille avs Kloilormaus". .
;i. En passant. Aubade . . . .
4. Sammtpfötchen.P. M
5. Mein Lieblinuscoleur "

'i. Monte ( sto. Wa

7, Ouverture zu ,Mart
8. Sphärenklänge, Wal

geunerbar
. rothenM

i). Fotpm^^^yT^" .Air. ■n it

1 1. Em tag in Wi Potpo
2. Karlinchen-MarS'

( i.rivin.
Helhuesberge
. Hornischer.
. KotI

Wappaus

Asmolofs Tobak
8c Papyrosser

ständigt på lager uti

Fredr. Edv. Ekherg.
Tobakshandel

52 Alexandersgatan 52. Telefon 1448

-,

handel.
itloderafa 0.

Glogatan N:o 7

Ledig annonsplats

Tele

bästaputsmedel ;■ rmes-
sing. koppar och nysilf-
versaker etc etc. tör-
säljes hos Hrr Jern-och.

Kolonialvaruhandlande
m fl.


