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Generalagentur förFinland, Hagftsandsgatan?-

Gprogram-sZladet
Tidning för Helsingfors

A. W. EKLUND & C:o
S krädderi-E t ablis sementSkilnadsgatan 19. Telefon 310 Teatrar och Konserter. Östra Henriks!,'. N:o 1.

Argos hus.
Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa — =Håller fin finaste material.=—
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag JElegant snitt.

Prisen beräknas billiga.billigapriser.

N:o 98. 1898.Onsdagen den 20 April

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 20 April 1898

kl. 7,30 e. m
Sista akten ur

Maria Stuart.
Tragedi af F. v. Schiller

Personerna
Maria Stuart, drottning i Skottland,

lången iEnglaud Frk.Holmlund.
Eobert Dudley, gretve af Leicester . Hr Lindroth.
Wiljam Ceoil, baronaf Burleigh,stor-

skattmästare Hr Obeig.
Amyas Paulet,riddare,Mariasväktare Hr Oastegren.
Melvil, Marias forne hofmästare. .Hr Malmström.
Burgoyn, hennes läkare Hr Franck.
Hanna Kennedy,hennes amma . .Fru Riégo.
Margareta Kurl, hennes kammarfru.FruLindh.
En officer . Hr Fröberg.
En kammarfru hos Maria ....Frk. Bergroth,

Officerare af Lifvakten. Tjänare och tjänarinnor
hos drottningen af Skottland.

För s:te gången

Eui£ kärlek.
Skådespel i3 akter af Hermann Faber. Fri öfver-

sättning af Oscar Wijkander.
Regie: Mauritz. Swedberg.

Personerna
Frk. Holmlund.
Hr Swedberg.

Clara Spohr
Fredrik Fiihring
Walter Schubert Hr Hansson,

Albert Eenninger Hr Oastegren.
Agathe, hans hustru . . . Frk. Tschernichin.
Martha Dornach, hennes syster Fru Eifgo.
Konsertmästar Wittmann . .Hr Lindroth.
Alphonse Wassermaun ...Hr Öberg.
Kunowski Hr Lindh.
Elise, hans hustru
Marie, tjänsteflicka

Fru Lindh.
Frk. Spennert.

Två barn.
Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10,30 e. m

it**.'3

Fru Kirsti Suonio.
Vi hafva i dag nöjet att pryda vårt blad med

bilden af fru Kirsti Suonio såsom »Madame Sans-
géne", i livilken roll den framstående konstnärinnan
skördatoch fortfarande skördar så rikliga lagrar.

O» f fotograf SUNDSTKOMS annons
-*■ " å andra och tredje sidorna.

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Huhtikuun 20 p:nä 1898

K:lo 8.

Päiväkummun pidot.
(Grildet paa Solhaug).

3-näytöksinen näytelmä. Kirjoit. Henrik Ibsen.
Suomentanut A. V. Forsman.

Henki1öt

Bengt (iautenpoika, TWluuim^B
inni) herm I

Margit, hanen puolisonsa . .H
Signe, Margitin sisar. . . .1
Gudmund Alfinpoika, heidän or-fl

panansa Ever^SuoniöH
Knut Gaesling, kuninkaan vouti Kaarle HalmeH
Erik fraHsegge,hanenystävänsä Eino Salmela|
Kuninkaan lähettiläs....Knut Weckman
Eras vanhus . ...Taavi Pesonen.

Vieraita ja palvelijoita.
Toiminnan paikka on Päiväkumpu (Solhaug"),

Morsiamea tiilo mielielään
Suomalainen laulukuvaelma. Säveltänyt

A. A. Liljeström.

Ovet avataan k:lo Näytäntö alkaa k:lo 8
ja loppuu k:lo Va ■■-
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SKÅNE", Brand- & Lifförsäkrmgsaktiebolag:
Alla dagar UA(p K A Hl NMiddagskonsert

"°* e ■ liamP
trån ki. 3 e. m. Wiener uamorkestern J. C. Schwarz,

STAMZ,JBERG9s JLTELIER.
Jacob Ejungqtösts fotografiska Htelter

flkxanaersg. 19 (ing. Tr. fiagasundsg. 2.)
TT TTT "\jHUT * --11 TI £*h

YHBAVDIL

ARRAKS PUNSCH,
prisbelöntmed guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse h.e-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningeniBordeaux 1895.

Utför omsorgsfullt och tillDillida priser allt fotografiskt arbete såtål
inom som utom atelieren. Celefon 2453.

AXA LINDHOLMHilda Lönngrens

KaserngatanN:o 26
förfärdigar af resp. kunders egna tyger såväl enkla

faÄiiiiåiÄ!»
Alexandersgatan 7. T. 638som elegantasfe— =Damklädningar.=—

Modernt och omsorgsfullt arbete garanteras, OBS.! Enda specialaffär.

MA.GJLSIN UU NOMI}.
Nu inkommet:Albion Lampmagasinet Viner och spirituösaEolnmbia - velocipeder direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.

Största specialaffär
Unionsgatan 17,af 1898 år modell

Juho WirtanensAlla maskiner äro försedda med au-för Lampor,Glas, Porsliner,Nickel-
varor, Byster, Barnvagnar, Petro- tomatisk bromsinrättning SKOAFFÄR.

leum & Benzin. Arthur Bergström.
Ö. Henriksg, 1. Telef, 1301.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon. Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.Billigt iparti & minut,

CP TWTSI!WT¥åWTi Fotografisk Atelier., Jk . UJLAVJL4AIJLFAJULåU Porträtter ivhitkortsformat å 6 mk, or duss.

Akta

Kontor Mikaelsgatan N:o 3.
C. F. CARLfINOER.

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m

AXEL PALMROOS
Vinaffär.

Lager af fina äkta
Viner, Cognac, Likörer & Rom

Grönqvistska stenh. Tel. 3 20.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat. 43

Specialité:CRAVATTER.

N. Esplanadg.'
Catan/s hus.J

31

Emil Falck.
Katri Rautio.
LilliHögdahl

innehafvare

Viktor

Älbion Lamppumakasimi
Omistaja

Victor Rydman.
Suurin erityis liike

Lamppuja, Lasia, Porsliinia, Nik-
keli-tavaroita & Kuvapatsaita, La-

stenvaunuja, Petroleumia &
Beuziniä.

Halvalla tukuttain ja vähittåin.
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Filthattar
band, spetsar, sidentyger och ply-

scher i största urval hos
Firma H. Ellmin.

9 Alexandersgatan 9.

Helsingfors Charkuteri
2 Michaelsgatan 2. Telef. 491.

Rekommenderas somdenmest=
sorterade affär ibranchen.

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.
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IFöljande tre omständigheter ställa Cle- &■

veland-Velocipederna betydligt framför g^
alla andra velocipeder, nämligen: E^
i- BurvelMagren, hviika äro gjorda W

at det finaste värktygsstål samt svarf-
vade och härdade med den utomordent-
ligaste precision. De äro oslitbara, ab- fe
solut damtäta och kunna aldrig justeras
för hårdt. £

2. Clevelands Glincher-ringar, t
hviika äro fastade vid kombinerade trä B^och alluooiaium skenor. HJulen blifVa b.
sålunda utomordentligt starka och rm- t1
garna de mest elastiska. K

3- Cleveland kedenär den enda ked,
i hvilken stiftet och blocket äro abso- p
lut härdade och den är därför under- fe
kastad slitning och sträckning ilångt '^
mindre grad än någon annan ked. &.

Brandt & Blomberg,|
Helsingfors, Mikaelsg. 19. fe
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Musikbref från Paris.
Efter dea korta ebben under jul- och

nyårshälgen har konsertfloden stigit med
förnyad kraft och fört med sig åtskil-
ligt af stort intresse.

Colonnes torsdagskonserter äga fort-
farande mycken dragningskraft genom
en lycklig blandning af gammal och ny
musik. Af den förra kategorien ha
gifvits uvertyrer till Idomeneus" och
Titus" af Mozart, Beethovens härliga
septett och kvintetten op. 16., Bachs
femte konsert för piano, flöjt och vio-
lin, intressant och välljudande, piano-
partiet utmärkt gjordt af Diémer, en
mängd gammalfranska kompositioner
naturligtvis, bl. a. en näpen balettfrån
1500-talet af Beaujoyeuse, hvari ett
originelt klockspel, inlagdt iorkestern,
väckte stormande bifall, samt — last
but not least,

—
andra akten ur en

förtjusande opera af Lulli, rPsyché",
hvars instrumenteringmoderniseratsmed
mycken delikatessoch smak af Pierné.
Vid senaste konserten föredrogs Beet-
tiovens Kreutzersonat af den här mycket
uppburne violinisten Marsick och mr
Arthur de Grreef, lärare vid konserva-
toriet iBruxelles. Den förre spelade
äfven med mycken värme några nya

egna mycket anslående kompositioner,
Poémes de Mai", och den senare med
synnerligenfinpedalbehandling ettstäm-
ningsfullt preludium af Rachmaninoff,
Grriegs Brudet'ärden drager förbi"och
en egen grann, men banal fyrverkeri-
pjes, BVake-Caprise". En komposition
af nyare datum var en sång af Bour-
gault Ducoudray l'Hippopotame,

"
hvars

taktur var af särdeles drastisk värkan.
Vid samma konsert fick manhöraMen-
delssohns nFruhlingslied" och Spinnl-
ied", dock ej för piano, utan iklädda
enhögstklädsamorkesterskrudafErnest
Guiraud. Ett lika intressant experiment
voro några canons af Schumann, äfven
de skickligt instrumenterade af Dubois.
På konservatoriets konserter ha upp-
förts Beethovens Pastoralsymfoni, två
undersköna motetter af Seb. Bach,
Massenets vackra orkestersvite, nScénes
alsaciennes", hvilkabilda en slags kom-
mentarie till några fragment ur en af
Daudeta BConte3 de lundi", samt Ber-
lioz' Romeo et Juliette". Denna kom-
position bär tydligen märke af att vara
skrifven under Berlioz' Sturm und
Dräng"-period, då hans rastlösa ande
ständigt sökte finna nya uttrycksformer
för den rika fantasien. För namnet
nSymphonie dramatique" gör den ej

alla skäl, med sin kuriösa blandning
af litet af hvarje, af oratorium, af opera
och af symfoni; den lämnar ett ytterst
karakteristiskt prof på det sätt, hvarpå
Berlioz handskades med de stora dra-
mer, han tog till ämne för sin behand-
ling. Som bekant satte han ihop,
hvad han tykte vara lämpligt att göra
musik till, utan att fästa sig vid om
de olika delarne bildade ett organiskt
helt och voro estetiskt berättigade. I
ett fugato målas de bägge familjernas
strider, ett långt orkestralt recitativ tol-
kar prinsens hotelser och varningar,
små solo och koral-passager de älskan-
des olyckliga lott; så skildrar åter or-
kestern festen hosCapulet,kärleksscener
och drottning Mab. Denna figur, som
spelar en så obetydlig rolliShakespea-
rfes drama, dragés hos Berlioz alldeles
fram i förgrunden, då däremot själfva
kärnpunkten i dramat, den tragiska kon-
flikten, alldeles lämnats oberörd. Det
hela gör ett mycket splittradt intryck;
en värklig pärla är dock den under-
sköna scéne d'amour", som Berlioz
själf sätter främst bland sina kompo-
sitioner. (Se memoirerna.) En värklig
lögtid var konserten, då Beethovens
lärliga nMesse solennelle" utfördes på
ett iallo värdigt sätt.

En musikkritikers uppgift iParis är
sannerligen ej lätt. Vid hvarje ända
af världsstaden gifvas stora konserter
på samma dag och vid samma tid, och
sä står man därför ivalet och kvalet
för att ej tala om hur tråkigt det är
att gå miste om så mycket af intresse.
Ledsamt nog har jag därför ej hörtden
belgiske violinvirtuosen Thomson, som
spelat en gång hosLamoureux. Likaså
gick jag miste om en WagnerkoDsert
hos Colonne, dirigerad af den tyske
kapellmästaren Mottl, som lär känna
.sin Wagner som ingen annan, och har
ej häller haft tillfälle att ännu bevista
någon Harcourt-konsert. Dessa kon-
serter ha varit nedlagda några år men
i vinter till musikvännernasglädje åter-
upptagits. Grefve Grarcourt är en fin-
bildad musiker, som kan sina partitur

Fotografiska Handels- ocli Fabriks-
Aktiebolaget i Finland

Helsingfors

Specialaffär
artiklar.Ifotogr.
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, skilnaden 4.

populära konserten
1/z 8 e. m.Torsdagen den 21 April kl.

Societetshuset

Program
Ouverture till op. Eouslane

Glinka,

Scéne och vals urGretnaGreen Guiraud
Mendelssohn,

Preludium och Fuga Bach Albert

Ouverture till op. Jessonda" Spohr
Konsert, för violin Lipinski

(hr Karl Lindelöf.)
Sylvia-Ballet Délibes.
Les Chasseresses. Intermezzo et valse lente.

Pizzicati. Cortege de Bachus,

Paus
Förspel tillLohengrin" (l:sta

Wagner.

Meyer-Helmund

Sitt.

Obs.! Under solistens föredrag ingen servering

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN

HAMHONB,
som skrifver såväl rysk som vanlig1 skrift.

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter förFinland & Skandinavien,

Hagelstams bokhandel
$$$& Nytt! $$€€

Andra,häftet af Tidskriften

ATENEUM.

BODEGA ESPANOL4
Helsingfors.

Försäljningipartioch minut afendast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Barngarderoben
Högbergsgatan 45. Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

OBS! Lolialomtoytet.

CARL BERGROTH
FabiansgatanN:o 29,

Telefon No 750.

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på flaskor som litervis från fat,

i:sta Klass

-t BADINRÄTTNING
Wladimirsgatan 32. Telefon 197

J. W. Engberg

Rcstauratu Catani
**» reKommenderar ««««*

sina supéer till olika pris, portioner a la carté
och eleganta smårum.

Ostende ostron inßomma bvarje vecßa;

i ''>\(,

fr*
Förhindra

smällande af Eder dörr;
utestängden kallaochfuk=
tiga luften!

Dörrslutaren Jclipso"
gördet.

Enkel, och lätt att hålla
iordning.

Vihadentillsalu.
Helsingfors

Rullgardinsfabrik,
Humleberg 5. Telef. 15 81
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Filharmoniska Sällskapet.

och Ludmila"

Spinnvisa

akten)

Wonnetraum"
Mosella marsch

76:te

gifves

Paus

som finnes är

Zacliris Topelius t-Kari A. Tavaststjerna f-
Henrik Ibsen 1828 1898.
Gretve Hans Axel von Tersen

af Eliel Vest.
Ide saligas boningar af Juhani

■Frun det moderna Grekland af
ISam, Wide.■HknKfaiiKi'ii af C. M. Reuter.■l i:h finsk-ryska språkgränsenIaf J. E. Rosberg.

HAdolt Paulsl nKungKristian II"
på svenska teatern af K.
IFJodin.■Kiildar Willibad af Alceste.HFnin Paris teatrar af A. von
IKraemer.

krukmakeriaf A.Finch.

Aho, öfvers.af Tavaststjerna
Fransk rättvisa, sådan denma-

nifcsterat sigiDreyfys-affiircn
af Konni ZiUiacus.

Till Alphonse Daudets portratt
af Alb. Edelfelt.

Tallrika illustrationer.
Pris per årgång %" 10:— Enskildahäften a SSif 2:—

OPERAKÄLLAREN. Aftonkonsert alla dagar Festvåning för beställning

Eric Sundströms Fabiansgatan 27, hörnetaf Norra Esplan; .dgatan. isamma hiw som Nordiska Bosä
Fotografiatelier. tillfälle att i ännu högre grad än hittils tillmötesgå ärade kunder ;rteras fordringar på ett iör
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C»T"-^
Aningsmagas*1

"st» klassens



AXEL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
« "
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Herrar Akademici t.»M.»lMii*MObs.!
IStudenthusets Restauration äter man

bäst och billigast. FLOR
Frukost, Middag och Kvällsvard

för 50 mark per månad. (från Paris)
200 olika mönster från 50 penni.

Konrad BjörkegrenKaserngatan
*

M &fe
Fullständig restauration! w-I

Öl på seidlar Varmaportioner m. m m^M ILjP
,£7. Ivanoff.

Hennes' hus
(snedt emot Brandkårshuset.)

AN \, J. NE B DamhattarÄng-Korffabrik.
Tel. 13 34.Humleberg 5. Tölö BarnhaftarFörsäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerts hus), tel. 933. SödraEspla-
nadgatan 2. tel. 928. Saluhallen 70—72 tel. 2125. Störstaurval — JBilliffapris

**********************************
| JULIUS SJÖGREN g
*< Mikaelsgatan 4, Centrals hus. >♥

8 Ylle- och trikotvaruaffär, 1»
« Välsorteradt lager. Billiga priser. $

Claes # Fiendes
Starka och pålitliga

Pil=velocipeder
äfvensom

Wayerley
eleganta och lättlöpande dume- och herrve-
locipeder samt alla sorters velocipedtill-
behör och reservdelar

Mikaelsgatan 2I Tel. 13 32.
Th. Neovius.

Ständigt lager af färdiga
BARIKLADER.

Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatau 2.

K. P. Larsson,

C. E. LINDGREN's
Borst- cfc? HPenselJEa/torils-

Rödbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus.

lönta tillvärkningariparti och mi-
irsäljare erhålla högrabatt. Order

Rekommenderar sina priabe]
nut till billigaste priser. Återft
från landsorten expedieras pron

C E. L NDGREN.

II
—

■"

N

Konrad Björkegren
Hennes' hus

tpmrawwpf
Cr.F.Stockmanns Velociped-depot. //*/A/a LindforsMärkning

Velocipeddelar o.
tillbehör istortoch alla sorters tapisseri-

arbeten utföras af Quadrant"
Sally Wredenberg.

Lilla Robertsgatan 1, 1tr. upp Egen reparations»
mun

HelsingfSrsTjergffatan 10

Specialite;

Guldbroderi. 9************** ¥**###♥#*♥♥#*#*

Diirkopp"
urval!

värkstad.

&am6rini cfäestauranl
Bodega JlndaluzaStörsta urvalESPLAWAD-KAPELLET. TVtn 28 Unionsffatan JV:o 28.Gla§iarorEfter utländskt mönster serveras direkt från fat i., / t

p uteslutanäe äkta natur-- ~ leter,läskdryckerm.m.Till billiga priser
iUngerska ochRhenska

Viner m.m. glasmagasinet
Mikaelsgatan 3.å 75 p. per seidel (Scliöppen) Ledig annonsplatsOBS: vid Sidorowska affärenFRISKA OSTRON, OSKAB ALEXBIZ.per dussin Fmk 2:50.

%3fZi\ja
3.

nsi.

UtTrnnninlr e<^ ånSa oc^ massage rengöres huden från
flVUluiliun. pormaskar, finnar, frasseletc, hvarigenomhudenstär-"Jylu"lv kes och uppfriskas. (Amerikansk metod),

AGNES JOHANNSENan ing N. Esplanadsg. 27, 1 tr. upp
Telefon 83.

vi

H

utantill och påstås vara ytterst ditficil
och kinkig under repetitionerna.

Programmet är uteslutande samman-
satt af klassiska saker.

De stora konsertassociationerna gaf
sin sista konsert långfredagen.
Istor tacksamhetsskuld står pari-

sarne till hr Lamoureux, för att han
låtit oss få höra en så eminent diri-
gent som hr Felix Weingartner, hvil-
ken här med tvänne konserter vunnit
en fallständig triumf. En sådan entu-
siasm har jag ej sett sedan Nikischs
besökivåras;applåderna växte istyrka
och intensitet, tills de vid konsertens
slut ej kände några gränser. Wein-
gartner äger som iå den heligaelden",
är absolut härskare öfver sitt partitur,
som han kan utantill i dess minsta
detaljer; han ståriständig kommunika-
tion med hvarenda man isin orkester,
som han rycker med sig blottoch bart
med en litengest eller en nästan omärk-
lig blinkning. Hvad som: isynnerhet
frapperar hos honom är det hänfördt
andaktsfulla uttrycket i hans unga an-
sikte, med dess fina drag, djupa ögon
och tänkarpanna,mot hvilken den veka,
känsliga mannen kontrasterar på ett
sällsamt sätt. Han är ifrig Wagnerian
och hyser en djup beundran för Ber-
lioz; ouvertyrerna till F)ygande Hol-
ländaren", nTristan och Isoide" samt
»Mästersångarne" äfvensom Berlioz'

Besök.! J3esölsLl

Hennes saluhallar
Alexandersgatan 19

—
Hagasundsgatan 2.

Subbassementvåningen. Hufvudingang- från Hagasundsg.
Försälning a± alla slags matvaror, frukter, konserver m. m

till moderata priser.
10 e. m. a. m. Sön-Saluhallarna öppna: Helgfria dagar 7 f. m

dagar 7— 9 f. m. och 6— lo e. m.

ken, h'
arbeti

}l

hosFinska
Järnsängsfabriken,

Enda SpecialfabrikiFinlandför

Järnsängar o. Madrasser,
Betydligt billigareän de utländska
■Illustrerade kataloger på begäran.

Mst^Uexandersgatan 50.
rehnberg.EM

ÖB S.! Fullständig garanti.

Swift"

m. fl

Bymphonie fantastique" utfördes, som
var att vänta, con amore. Ett ökadt
intresse fick den andra konterten ge-
nom en hans komposition: Kung
Lear". Häri visar han sig vara en
värklig jonglörikontrapunktisk teknik,
invigd i polyfoniens alla hemligbeter.

Hos Colonne har man fått höra ett
värk af en ung rumänier, elev vid
härvarande konservatorium. Poéme
roumain" röjer en omisskänlig hegåf-
ning men en brist på naivité, som för-
vånar hos en så ung kompositör; han
är nämligen endast 16 år. Mera för-
klarliga finner man hans stora rutin
och kännedom om orkesterns resurser,
enär han redan är en högst framstå-
ende violist och som sådan säkert knm-
mer att låta tala om sig i framtiden.
Andra intressanta nummer hos Colonne
voro en legend för röst och orkester,
Messe du Fantöme" af Lefevre, och

Effet de nuit" afLazzari, till ett poem
af Verlaine,ihvars egendomliga mosaik
af klangfärger och tonmålningar man
förgäfves letar efter en fras, nog mäk-
tig att föra en genom denna labyrint
af instrumentala kuriositeter. Colonne
har några gånger gifvit Saint-Saéns'
Le Déluge". Detta sköna oratorium,
som under sin rund kring hela den
musikaliska världen öfverallt vakt stor
beundran.

Det förtjusande violinsolot i första
afdelningen, som besjunger det första
släktets lycksalighet på jorden, väl en
af de vackraste melodier den franska
skolan frambrakt, tolkades synnerligen
själfullt af mr Thibaud, och gjorde ett
gripande intryck. Recitativen äga ej
en Handels naiva enkelhet eller en
Bachs skakande kraft, men igengäld
iorde orkesterpartien, särskildt den be-
römda symfoniska målningen af synda-

flodens fasor, kunna räknas till det yp-
persta, som isenare tider framkommit.

a. s.
-«""►—

Notiser.—
Den uppsluppna' farsen BAs-

chermittwoch" af Fischer och Jarno
har med lycklig fframgång uppförts å
Residenztheater i Wiesbaden

—
Å Altes Theater i Leipzig

rönte det nya lustspelet „Helgas Hoch-
zeit" af F. von Schönthan och Franz
Koppelfeld ett välvilligt mottagande.

—
Studentkårens i Leipzig lite-

rärt-dramatiska förening framförde ny-ligen på soenen det aldrig förr upp-
förda ungdomsdramat nSatyros" af
Goethe. Dessutom uppfördes Goethes
tastlagsspel Pater Brey" och lustspelet
Der Schatz" af Lessing.

— A Folkteatern iBudapest slog
operetten Der Talisman" af R. Plan-
quette an på publiken.
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Lvilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsfdremål och apparater, är därförei Eric Sundström.
Fabiansgatan 27.Pris för visitkortsfotografi,, Fmk fi pr. dussin
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Colnmbus- velocipederna
smäckra

sinnrikt konstruerade
starka,

lätta,
I'dttlö'pande samt af första
klassens velocipeder

de enda
hvilka ett billigt pris och god vara äro förenade

Columbus' goda egenskaper:
Mästerskapet förFinland år1897
togs just på en »Columbus",

Detta årsilhistreradf^atalogJiM^tkommi^^^
sändes irrat
W^^^Agenter antagas öiver liela landet å orter däi
viej förut äro representerade.

vidstående fa-
Observaranoga

briksmärke

Finska Velociaffären,
Helsingfors, V. Henriksg. 16

Ernst mm teatersällskap.

Drami4 akter af Karl A. Tavaststjerna. Inhemskt

Kapten Rudolf Thorild på
Kotkais . . . . . .

Emmy . . .
Kalle Pihl .
Anna Mellilä
Lehtimaa.
Johanna Pihl

Hr Albin Eosqvist.
Frk Helga Kindstrand.
Hr Albin Widberg.
Frk Méri Salin.
Hr Ernst Ahlbom.
Fru Sigrid Precht.
Hr LeopoldEdin.
Hr Hjalmar Sjöberg.

Länsmannen
Pastorn
Johanna Pihls tre små barn
Stalldrängen
Fogden
Skräddaren
Köksan. .

Hr William Larsson.
Hr. Victor Sjöström.
Hr Oscar Rosqvist.
Fru Hildur Engström,
Frk Hildur af Trolle.
Frk Alma Berglund.

Huspigan
En tyfuspatient
Flera sjuka . .

00000000000000000

IKongl Karolinska Institutetsi
O Bakteriologiska^Laboratorium. O
fS På begäran af Tandläkaren Herr A. Ä
Yr Lenhardtson har jagundersöktett af honom pf

sammansatt munvatten, kalladt Q/
0 Albin Lenhardtsons Q
Q HTOMATOL G
Q och får häröfver afgifva följandeintyg.

Q 1. Lösningenär opalfärgadoch tillreak- djjVf tionen svagt alkalisk.O 2. Den värkar nedförd i tarmkanalenI
Ä icke ffiftifft. H
Sf 3. Den förhindrarunder entidafminstI

timmar syrebildningimjölk.
4. den värkar upphörandeellerhögstI

Ve väsentligt hämmande af förruttnelse-I
O prosesser. I

5. Den dödar kolerabakterierpå VaIJk Minut samt tyfoidfeberns,difterins och H
rosfeberns bakterie på omkring 1 minut,I

6 Den dödar utspädd med 2 delarI

(*]

yf vatten kolerabakterierpa mindre an 1mi- |2f{"/ irat, rosfeberns ochdifterins bakteriepåmin- fel
Ä dre än 2minuter samt tyfoidfebernsbakterie|Q
ST på s> minuter. jSjjf
V? Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet vJ

sålunda eger förmågaatt upphäfva ayrebildningoch för- JJWV^ ruttnelse imunhålan samt ytterst snabt förstörsjuk- \f
f\ domsbildandebakterier,som därstädeskunna förekomma, f^iV^ måste jag på det högsta hos allmänheten förorda vJ
/^ dess bruk. /*%\y Att det samma äfvensom yttremedel imängahän- v^seende böräga envidsträckt användningframgår osökt f^lw# af dess ofvan anförda starkt bakteriedudande värkan.

0 Stockholm, den 6 April 1895. Q

Sin.iiAaMii o
Med. Dr.,Docent ibakteriologi vidKarolinska Institutet.
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W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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iCognac.

m

ociete tesProDriétaires Viaicole fle Copac,
J. G. Monnet & C:o (f. d. Salignac & Co)

Kommanditbolag, grundadt år 1838 med ett aktiekapital
af 4,000,000 francs.

OBS.! Skyddsmärken: Guldmedalj och en salamander på fat, kapsyl och kork.
OBS.! Härvarande lager bestående af öfver 22,000 hectos garanterad ren, ospritad drufkonjak af äldre och nyare årgångar

ALEXANDERS TEATERN.

Torsdagen den 21 April kl. 8 e. m.
För l:sta och enda gången

Uratno Corp*
original

Personerna:

Passerar ett missväxtår iTavastland

J. C. M>EXMONTAN mm © il66
Innehaivarc:E.Nyberg. Ledig annonsplats.

Biner & Spirituösa. för munnens, näsans o. hudens vård. i3g
H.ÖIS.Brefpapper Ang. Ludv. Hartwa! Fredr. Edv. Ekberg. K. A. DAHLIN.

DROGHANDEL, Sadu å 20 p:i
Mineralvattenfabrik Skilnaden 15—17. Elvira a 15 p.i.

rikhaltigaste lager af ut-
ländska och inhemska
sorter, linierade och

Helsingfors, Alexudersg. 26. Glogatan 4.Bageri&Konditori. Reine de Hol-Telefon 169,
olinierade, Fönstervadd.

Fönsterkitt. lande å 15 p:i. s
Q)52 Alexandersgatan52 hos

Tillverkningen står
under kontroll af nio
sofie doktor Hj.Modeen.

Lohst>s parfymer.
Heleolin (Råttgift)

Viol tvål m. in.

Firmatryck utföras billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat15. Helsingfors b RemekeJac
'■z°— s

■ ■

HOTEL KAMP.i£_

Onsdagen den 20 April 1898 1Torsdagen den 21 April 1898Q -i

GQ>-
"program:program:■ i

1. Sternenbanner, Marsch Ziehrer,
1. In Compagniefront, Marsch Lehnhaidt.

2. Quadrille avs »Colombine" Zois2. En passant Aubade Gauvin. n 3. Gavotte des Souhaits Gauvin,
3. Ouverture zu »Flotte Bursche" Suppé

4. Die Sehnsucht. Walzer SeborBrandl4. Kosakenblut, Walzer
5. Souffle d'lvresse Impromptu Farigoul. 5. a) Åses Tod..... ( avs l Jeer Gvnt" GrieeIi) Anitras lan/.|

6. Tonbilder avs
6. Meine Lieblingscouleur Hornischer,

Verdif9iH" -"i7. Ouverture zu Zampa" HeroLl
r* S7. Ouverture zu Dichter u. Bauer' Suppé.

8. Nanon, Walzer Genée. 8. Wiener Blut, Walzer Strauss M9. Fantasie avs Hänsel u. Grethel Humperdinck
9. Scenen avs Fiametta' Mincus.

10. Bohemie, Polka concertante Felix,
10. Ave Maria Bach-Gounod. I I11. Svenska toner, Potpourri Meissner,
11. Kunstlerreise, Potpourri Schwarz12. Tiroler Liedermarsch Schwarz. ener Damorkestern J. C. Schw 12. Starhemberg, Marsch Schulz.VZ.

H:fors 1898, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri


