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Oskar Aspelund. Möbelaffär. Central Passagen. Tel. 28 II
få&mh t^'- '\

Tidning för Helsingfors SVEA"
Brand & Liffcrsäkrings

Aktiebolag

?3

Jakob Ljungqvis

iska Åteiokra ier
Alexandersg. 19

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

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

Nya Tapisseri-
affärene

Telefon 3201Hagasundsgatan 2.

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment

Vid partiköp rabatt.
H. XV. Schalin.

Not- och lustrumenthandel.

Största lHgcr afFlyglar,Piautoos, Orsclharmonier* OTkesterlnstrumrnt. Specialitet: Flyglar & Pia>
ninos frun viirldslirninn

Carl Bechstein iBerlin

$$^^^^€€€€€€

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

Rekommenderas
Adolfme Eriksons

Hygieniska -Ansiktsbehandling
Obs ! Hemkommen på en kort tid.

U. Esplanadg. 35, tr. E. Tel. 2757.

N:o 87

Teatrar och Konserter.
Kontor

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

1900Fredagen den 23 Mars

*#* DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. » » »
H. W. LILIUS. Georgsgatan 16, Telefon 2770Inkasso & Fastighetsbyrå.
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Alla dagar
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"c. P. DYRENDAHL 3?

Svenska Teatern.
(tnt

—
1 .^Tjo. I^.

Fredagen den 23 Mars 1900,

kl. 7,30 e. m

För elfte gången

Karm Månsdotter.
Skådespel i5 akter af Adolf Paul

CHr StavenowHertig Johan|
' „,

} Eriks halfbroder
Hertig Carl J (Hr Rosqvist

Hr Malmström

Hr Klintberg

Hr HultmanGöran Persson, Eriks sekreterare

Johan Henriksson, Johans sekreterare
Hr EngelbrechtSten Eriksson Lejonhufvud
Hr SvedbergJacob Bagge, Eriks amiral
Hr LindströmDionysius Beurreus, Eriks lärare
Hr LindhJacob Teijst, Göran Persbons skrifvare
Hr Precht
Fru PrechtFörsta borgarkvinnan
Fru LindhA.ndra borgarkvinnan
Frk LindmarkI'redje borgarkvinnan

Hoffolk, Erkebiskop och Präster, Pager, Drabanter,

landsknektar, l^orgarfolk

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring kl. II e. m

*»^^^€€€€€€» Sundströms Fotografiatclier, Fabiansptaii 27

fotografiska fiandcls* $ Tabriks*
Hktiebolaget iTiitland égook

Personerna

Frk Andersson

J. H. Wiekels
Vinhandei.

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

Akta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utl.irdet hos
Hjelt & Lindgren

Dnionsgatan 17

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 32 38.

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

■wsSiS Nya Glasmagasinet «-«««*
Hörnet af Östra Henriksg. och Alexandersg

Oscar Alexsiz

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727

Välsorteradt lager, billiga priser

Hufvuddepot af Dr. Lalimanns un-
derkläder.

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

jäffivJl Sill
*»* Helsingfors «ww*

I. Fotografiska, artiklar,
11. Fonografer, Graphophoner

111. Scioptikons,Kinematografer
Röntgen-och Medicinska apparater.

N. Esplanadsg. 33, i tr. upp

TV. A-utomobiler, Velocipeder.
V. Kontorsinredniagrar, Skrifmaskiner.

Mikaelsgatan I, Itr

Kontur Vestra kajen 18& Lifföfsäkringsakliebolag:SKÅNE", Brand- C. F. CARLANOEK

Hotel Kamp AftonkonsertMiddagsk ons er t frän kl. 8 e. mJ:sta Rumaniska Sa/on-Orkestern J. G Dimitriou.
från kl. 3 e. m

JLTELIER AFOLLO.
= MAGASIN DU NORD.

er. N. Espianacg. 31.ografisk Ateli
visitkortstormat å 6 mk. pr duss (Ca*anis hus.)
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Harald Wasascjemas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
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z= Hälsan är det bästa! BODEGA ESPANOLAfiiharmoniska Sällskapet.använd därför (Etablerad 1883)

Ramie-underkläder. Helsingfors

Ensam försaliart Försäljningiparti och minut af endastäkta utländskaProgram Viner &Julius Sjögrens Trikot- och yllevaruafffir
Mikaelsgatanioch Centralpassagen. Spirituosa.

67:deEmma Kriill's
MODEAFFÄR

jäEas^ iVya Barngårderoben
Ständigt lager af färdigaPopulära Konsertenlnneh. Emnn Wickström

Qlogatan 3, BARNKLÄDER.
i,CCJT Beställningar emottagasSi ständigt försedd med det nyaste ibranchen och

utför förstklassigt arbete. Lördagen den 24 Mars 1900 K. F. LARSSONT^ii—

E. W. Salenius /v "i^g tietoolagotOuverture Die Irrfahrt um's
IRISGluck" SupptMineralvattenfabrik

A Toi, vals Waldteufelrekommenderar åt en ärad allmänhet sina allmänt
berömda tillverkningar.

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

Möbeltyger: halfsiden, velveteen. gobelintyaer,
kretonner m. m. Engelska lampor och metallvaror!
Möbler & mattor. Konstnärligt krukmakeri.

„ \irgo Maria oberthör
Fabiansgatan 20. Telef. 756 Fantasi ur op. ..Trubaduren" . ATerdi

Paus
Tel. 2776. ||jgg|gj|^Tel. 2776 J^csfau^antOuverture till op. MBienzi Wagner

l.a ..Serenata" sciitiiiiriiT.alfi. fö)Ved, såg-ad, klufven, hemkörd, per telef. n
flöjt De Michelie Oaf an1.(hr Sisto VeronesiHyfiadt och ohyfladt virke.

Masaenetlialletmusik ur op. Le Cld^^^^^^^H
Araeonaise. Aubade. Madriléne. Navarraisse Helsingfors Nya MusikhandelRestanränt Paus

Fazer & Westerlund.Kröningsmarsch SvendsenC. f. nyberg. A.u printemps tiounod Största Not- cch Instrumentaffär
Mazurka Glinka Nyheter!

Konserten äger rum i

Societetsh.uset.Helsingfors
Qlassliperi

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

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

Erkki Melartin, LegendI.pour Piano.
Ekman-Sibelius, Sången om korsspindelnRödbergsgatan 14 Telef 2686.

Den enda värkligt praktiska SKKIF MASKIN Fazer & WesterlundDekorationsslipningar å spegel-,iönster-
som finnes äroch diirsglas, fönsterskärmar m. m Fabiansgatan 16, Alexandersgatan 36

UA3EMOND,
som skrifver såväl rysk som vanlig1 skrift. Specialaffär för Korsetter.Finnes på lager hos

2,2 t. ra S " Carl Jacobsen & C:o Svenska prisbelönta & andra utländska fabrika
ter ialla storlekar samt prislägen.

Största urval af korsetcfjedrar & planschetter
till billigaste priser, hos

Helsingfor s>
Generalagenter för Finland & Skandinavien,

O. Grundström.M-<> m 2 O o *-
P- UJ (A O <= 5

N:o 26 Alexandersgatan N:o 26
$!s*4?4*s*&g*4?4*

C.E. Lindgrens Borstbinderiaffär,pcä £ Hagelstams bokhandel: Alexanders^. 46. Centrals hus

Tidskriften
Alla sorters finare och gröfreBorstar &, Penslar,

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

Om förgyllningar
12 mark per årgång. Wilhelm Salins snörmakeriaffär

Alexandersg. 50. Tel. 16 17Sven Strindberg & C:o.
Skilnaden 6 förfärdigar ocb. försäljer alla slags snörmakeriarbeten

från de enklaste till de finasteslag. Förmöbler tofs-,
boll-, nät- och andra fransar, galler, tofsar, snören,

Rikt urval utländska
Konsttidskrjfter möbelband. Spjällsnören med tofsar från 1:50 till

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

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte
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Korrespondenser
"Wien. slutet af Februari 1900

Ärade Hr Redaktör!
Vår konsertsäsong har nått sitt kul-

men. Den ena aftonen intressantare än
den andra: och skulle t. o. m. ej alt
som presteras vara af fullödigt värde,
sä har åhörarne likväl mer än tillräck-
lig valuta för sina pengar, så mycket
och mångahanda är det som bjudes.
Konstnärer och konstnärinnor formligen
ösa öfver oss sina bästa och rikaste
gäfvor.

Stjärnkonstellationen Camilla Landi,
Maivella Preggi, Kina Faliero hänföra
med sitt fulländade ätergifvande af garu-
inalitalienska arior samt sånger af Schu-
mann och Brahms. Publiken träages
om platserna vid deras konserter; de:
ställer sig ytterst svårt att alls fä ett
inträdeskort utan föregående abonne-
ment. Och frågar man sig sedan hvem
af de tre som hemfört segerpaimen lör
kvallen, sä ville man helst ge den ät
dem alia. ty livar och en af dem är
ensamstående i sitt utförande och sin
sångkonst.

Afven vara inhemska sångkonstnärer—
säscm fru Brandt-Forster cch Fritz

Schrötter — hafva konserterat med rätt
mycken framgång. Tistermann bjöd pä
en Brahms- och Schumannafton. Men
största konstn.iutning skänkte oss hr
Raimund von Zur Miihlen med sin Lie-
derkonsert.

Hr Zur Muhlens tenor är måhända
icke så alldeles fraiche numera, men
den som kunnat få höra honom och ej
gjordt det, har försummat mycket —
vet ej hvad sång kan vara. Hans full-
ändade vocalisation, hvilket spiåk det
an gäller, hans frasering, tonbildning,
mezzo voce —

är det mest helgjutna
man kan tänka sig. Och vare sig att
han sjunger Brahms, Schumann, Samt
Saéns eller Tosti, är hans föredraglika
bländande och hänryckande. Man kän-
ner och delar hans lidelse, man lyss-
nar fängslad och bedårad och endast
beklagar dä sångkällans flöde för kväl-
len utsinar. Hvilken skada att denne
mästersängare ej velat låta andra pro-
fitera af sin konst genom att få under-
visning af honom; huru mycket hade
de ej att lära däraf, ty ihans sång
ligger förborgad den djupa, outgrund-
liga, det äkta konstnärskapets hemlig-
het att helt och hållet rycka ähörarene
med sig i sorg och glädje, lidelse cch
smärta.

Efter läng tids frånvaro har Sofi
Menter åter låtit höra sig här och for-
tjusade sjalffallet. Trots att åren icke
spårlöst förbigått henne själf, tyckes
icke den minsta fläkt däraf hafva be-
rört hennes konst. Så mycken poesi
och dock manlig kraft, ett så förtrol-
lande vackert anslag, som hennes spel
bjuder pä. finner man endast hos den
af gudarna begåfvade konstnären och
det var rced varm tacksamhetskänsla
mot fru Menter man lämnade konsert-
salen. Hon spelade en här ny klaver
konsert i G-dur af Tschaikovski, en
altigenom särdeles intressant komposi-
tion. Dessutom ett urval kabinettstvk
ken af Scarlatti, Schumann, Schubert,-
Liszt, Chopin och Rubinstein, hvilket
a t ätergafs på ett sällsynt fulländad;
sätt.

Med största framgång bjöd äfven
fröken Clothilde Kleeberg pä en piano-
konsert, under medverkanafhr Edvard
Schutt. Den välbekanta och omtyckta
konstnärinnan rönte därvid eklatant.
bevis på publikens erkännande och väl
vilja för henne och hennes framstående
talang. Likaså konserterade här den
italienska pianisten Ernesto Consolo och
dokumenterade sig därvid som en ge-
ligen konstnär.

Bland violinister harva vi haft be-
sök af främst Sarasate —

stor och
briljant som kanske aldrig tillförene,
tabelaktig och underbar i sin oefter-
härmliga teknik. Men hvilken skada ar
ej detta, försjälfva tonen somdärigenom
icke fullt blir gällande. Den kan vara
nog sä ljuf, bedårandeisitt slag,men
däri saknas själ. För resten har nu
senast på violinmusikens himmel upp-
t adt en ny stjärna, Jån Kiibelik frän
Prag, som, såiramt han ej i förtidfal-
ler offer för nägon impressarios vin-
ningslystnad, och dessmedels hindras i
vidare arbete, — lofvar någonting mer
än vanligt och vid sig fäster stora för-
hoppningar, Han är egentligen tillsvi-
dare elev vid kunservatorietiPrag och
förvånar för tiden nupubliken här med
sina framstående prestationer och sin
alla svårigheter gäckande teknik. Ännu
sä länge saknar han dock bredd och
djup iuppfattningen äfvensom själfull-
het i sitt spel. Huruvida åren och ett
Fortsatt arbeteskola skänka honom detta
är väl svårt att förutsäga. Gärna ville
man dock hoppas och önska att sä blir.
och att en ljus framtid må möta den
rikt begåfvade, ännu knappt tjuguårige
konstnären.

..Gesell-c'iaff-konserten presenterade



AXEL PiHLGBEN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
■

Herrar o. Damer!Obs.!
Varma handskar af Fredrikssons

fabrikat samt skodon tillI
j L- Lindqvists tyg- och
Aiuieaataii 8. Telefon -■ |

ramp!"is i

skoharulol.

KauTuKsenne,

V ni. pukutarpeenne ostatte
halviminalla.

Herrain-vaatetusliikkeestä SAMPO
Mikonkatu I. Telef. 893

Beklädnäa^öiägé^ält^^^oj
Bangatan N:o 9. Telef. 15 05

Kostymer, Paletåer och Benkläder för fest-,
visit-, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om-
sorgsfullt.

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

Färdiga kostymer,paletår ochbenkläderpå lager.
Frackkostymer uthyras.

Beklädnads-Molaffet Aalto & C:o
Banga.ta.il N:o 9. Tel. 15 05.

Ivar Schoultz

Lioolsumsaffär
Boulevardsgatan 28

SUOM. TEAATTERI
Perjantaina Maalisk. 23 p. 1900

Husiaa lUaasa,
"-näytöksinennäytelmä (7 kuvaelmaaj. Kirjoittanut

August Strindberg. Suom. Benjamin Leino.

Henkilö t
Kuningas Kustaa I:uen ....Benjamin Leino,
Prinssi Eerikki Knut Weckman.Prmssi Juhani Evert Suonio.KuningatarMargaretaLeijonhufvudKirsti Suonio.Ebba, nunna Wretan luostarissa,

Olga Salo.
Axel Ahlberg

kuninkaan anoppi
Maisteri Olaus (Olaus Petri) . .
Herman Israel,Lubeckiläinenneu-

vosherra Kaarle Halme.
Jacob Israel, hanen poikansa . . Oskari Salo.
Måns Nilsson Aspeboda, I kaiVl,k. [Emil Falck.
AndersPerssonRanhytta,Isen omis.-lOtto Närhi.Ingel Hansson, (t^jia Taa-i'faavi Pesonen.
Nils Söderbyläinen, jj lalssa-

(Henirno Kallio.Göran Persson, Eerikin sihteeri . Adolf Lindfors.
Maisteri Stig, pappi lisakki Lattu.Måns Nilssonin vaimo Hilma RantanenBarbro, hoidän tyttärensä . . .Olga Leino.Agda, kapakkaneiti Elvira Willman.
Kaarina Maununtytär, kukkaisten-

myöjä Lilli Sögdahl.

P*P } dansan konttcisteja (KfsaÄa.
Engelbrecfct, vuorimies Taalaissa. Aleksis Rautio
Sotapäällikkö Eino Salmela.
Näytökset: l:nan näytös: 1. MånsNilsson'in luona
Taalain kuparivuoristossa. ILnen näytös: 1. Hansa-
laiskonttoori. 2. Sinisen kyyhkysen" "kapakka (Pitkä
väliaika). III:s näytös: 1. Kuninkaan työhuone. I\:s
nilvtös: 1. ToriHausalaiskonttoovinedustalla. 2. Olaus
Petrin työhuone. V:s näytös: 1. Tukholman linnan
terassi.

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

mmMMMMMMBMM^MM^MM
Franska Lifförsäkrings-

bolayet

%^rf. ««
«ä^»J

i ii
® riIRRfIINFlynuhiiiLjm g
W Aktiekapital:12 miljoner Frcs. >"

0. Garantifonden: 98 miljoner Frcs. 0.
lig) Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- gjj

ringar af alla slag. Genom samarbete med 5S?'
$gj{. sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
0\ l»aiii<' et laSeine beviljas de försäkradevid 0\*xif sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,

hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för-
0\ säkrade och lians familj, som ock de per- 0\0? söner, mod hvilka lian står i affärsförbin-
te£^ delse för den oundvikliga förlust, som en
£?}\ sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- täjJY
yvjf' ler en olyckshändelse medföra. Bolagetefter- jsz?
<*£// skiinker nämligen, säsom allmänt bekant,
0) premierna för hela sjukdomstiden och utbe- &i\g^ raiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- *g^

lig och resten vid dödsfall'. Sgjj/
Bolaget L'Urbaines försäkringar äro äXh

yj^ därför särskildt att rekommendera för her- §£'
%s}) rar airarsmän, då det gäller att säkerställa
gjy större affärsföretag g-enom liflörsäkring, &S\0y? emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-&(, samma störingar svårare sjukdomsiall all-
$hj tid medföra och hvilka ofta nog bringabor- 0h
JK ges- och förlagsman stora förluster.
*té/) För dessaväsentliga fördelarerfordras
g); icke liiigra extra premier utan endast att &h
jgL den försäkrade afstår från den årliga vinst- jj%?
%£» andelen. g)

Generalagenturen: Hrfors, Ö. Heoriksg. I. &h

Qarlvon sXnorring. &

Då jag öppnat en ny

i gärden N:o 6 vid Wilhelmsgatan

far jag hos den ärade allmän-
heten vördsammast rekommendera

mitt lager af ryska och finska
möblersamt researtiklaroch korg-

varor m. m

D. K. Papa=Anastas

wHb, Nikander U\ I ii»»||hii Ii 1 1 1 iliM
1Belysnings AktiebolagMikonkatu II

Oikeita \\/ \!> Kasarminkatu 27. Telef. 916Viinejä,IConjakkia,
ttommia, ja JOiköÖJrejä. Toimittaa sähkövaloa.

$ Pyytäkää hintaluettelo!
Myy sähkötarpeita.

Gambrini Rcstauram.

Tel. 303

Sivori & & &* Merikannon
Plam&niakasiiiii

Wiipurissa |Helsingissä
Aleksanterinkatu 21. >jj Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. \l/ Tel. 29 22.

W Professor Wagners w

B Gödningsämnem
lw för krukväxter i rum. Försäljes äfven hos V>"v
iM) Trädgårdsmästaren Edvard S. Stenjus, A".
/W\ Henriksg. 6. Obs.l Omplanteringdelvisicke rA.iIfi nödvändig. fy

Wilhelm Kommonen
rtyft Unionsgatan IG. fjfel

OOQOÖ
Mineralvattenfabriken

§anifa§
rekommenderar sina tillvärkningar

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

en messa af Bruckner för soli, köroch
orkester, —

ingenting synnerligt. För
laici var den ett oförståeligt kaos —
för den mera invigde ett kaotiskt virr-
varr, —

hvilket kan komma på ett ut.
Dessutom framfördes där en intressant
komposition af Zemlmski Friihlingsb-
egräbniss" för soli och kör, som till-
vann sig stora sympatier och mycket
bifall af publiken och bragte dess unge
komponist rikligt med ära.

På Philharmoniska konserten hörde
vi Beethovens 9:de sinfoni, oförlikne-
ligt väl utförd. Och slutligen är att
nämna en konsert af Al'red Grunteld,
hvilken också denna var ett af säsOD
Sens evenement. Publiken hyilade ho-
nom storartadt och nödgadedessmedels
Wl flera extra nummer. Ur program-
met nämna vi:Fantasiaf Mozait,Krei-le-
nana af Schumann, Schubert-Liszt och
en mängd nyheter af Schiitt, Poldini,
Grtinfeld m. fl., alla hälsade med stort
bifall och flera bisserade.

Från operan är främst att nämna
jröken Renards afskedsföreställuing.-Uen så rättvist uppburna och intres-
santa konstnärinnan lämnar nämligen
Boenen för att låta sig fängslas ihy-mens bojor. För tiden nu torde vi

rappast äganågon, som med framgångskulle kunna öfvertaga hennes sä mäng;*idiga repertoar, och det blir helt sa-
ke't svart nog att i hast kunna upp

Tobaksfabriken

"SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommende-
ras åt tobakskännare; försökSamson I"
Samson 2" (Trämunstycken) och "1899".

Daga någon därtill lämplig. M:me Sa-
ville har numera återvändt från sin
Amerikanska resa, höljdaf ära och guld,
och hoppas man skall införa nytt Ht
inom operan. Ingendera af Hofteat-
rarna har att anteckna vare sig någon-
ting nytt på spellistan eller något in-
tressant gästspel under nu senaste ti-
der. På Volksteatern" gifves med
tämligen stor framgång en novitet af
Blumenthal Matthias Gollinger".

Operettteatrarna arbetaunder trycket
af en hotande kris. De styrande vid
,.Teater an der Wien" hafva tröttnat

att regera,
— och teatern torde inom

kort komma att gå under klubban: li-
kaså Carlteatern", hvars Ditektör Zai-
mer, en af de duktigaste i teaterfacket— 'har skjutit sig. Financiell urspar-
n gni —

säges varit orsak till olyckan,
som nu gjort så många människor bröd-
lösa. Det skrifves icke längre någon-
ting dugligt för scenen, heter det: pu-
blikens smak är vilseledd och fördärf-
vh'l: det mest otroliga måste dragas
■ ram för att intressera människorna och

locka dem i teatern; det är enda med-
let för att få in göda hus. Stackars
direktörer — hvarifrån taga utan att
stjäla. Komponister obh librettister äro
utskrifna, äro fattiga på fantasi och
uppiinningsförmåga — allting öfverlei-
ver sig själft.

Afven har här under senaste tid
kunnat uppvisas några reminiscenser
från karnavalstiden — trots att „askons-
dagen" snart är i annalkande för att
återföra människorna till förnuft och
bort från lifvets tummel och dårskaper,
samt tvinga dem till bot och bättring.
Och alla dessa kvinnotyper,huru hafva
de icke förstått att draga oss med sig.
Hvem har ej gärna legat för deras fot
och beundrat deras skönhet och behag!
Ar det väl att förvånas öfver att man
för deras skull så gärna slår in på syn-
dens stig. En vacker hals — ett myk-
ket sägande ögonkast — och härtill— balsalens bedöfvande atmosfär —
— — O!pater peccavi! —

Emil v. o. Klamra.

Teater och musik.
Detnybildadenorskt-norka operasäMska-

pet uppträdde första gången tisdagen
den 13:de å Eldoradoteatern i Kristia-
nia, som stälts ti]1 dess disposition.

Början gjordes med Mozarts Figaros
bröllop."

BurgteaternsiWien direktör,D:rPaul
Schlenther, som & Deutsches Teater i
Berlin öfvervarat en representation af
Gerhart Hauptmanns mindre väl be-
dömda senaste dramatiska arbete
Schluck undJan", yttrade däromtillen
tidningsman, att trötts den endast tve-
tydiga framgång stycket rönt, var han
dock öfvertygad om Hauptmanns stora
begåfning för sceniskt författareskap
och t. o. m. detta styckes framtid. Han
hade helst önskat att nu genast kunna
iuförlifva detsamma med Burgteaterns
repertoar, men hindrades däri at Josef
Kainz sjukdom. Kaicz borde nämligen
ovilkorligen spela Jans, iBerlin af Ritt-
ner uttörda roll. Han vore sålunda
tvungen uppskjuta styckets framförande
till hösten, men hoppades då kunna få
presentera det med Burgteaterns bästa
skådespelareiåtminstonehutvudrollerna.
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prick alltid
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W.m, EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

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

en minut
enligt intyg från

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

i allmän helsovärdD:r Axel Holst, I
'

-^^^^^H
vid Universitetet i Christianm

D:r F. Huedpe. Professoriallmän helsovård
vid UniversitetetiPrag.

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

D:r Girand, vid Municipallaboratoriet iParis

D:r M. Raskina vid Professor Afanasjc/fn labo
ratorium å Kliniska Institutet i St. Pc
tejseburg

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

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södia Esplanadg. 8.

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Lördagen den "24 Mars kl. H e. in

ngen

Vermiändingarne.
ians

iiF. A. Dahlgren

Personerna
Brukspatronen
Wilhelm, hans
Lotta, hans dl
Prosten.
Sven Ersson 1 Hult. i
Lisa, hans hustru.
Erik. deras SOn.
Ola i Gillby. förmöge
Britta, hans dotter.
Jan Hansson vid sjön
Annika

»is dAnna. d
Anders.
Per, Sv

ras fl
IIrss Ifäna

Stina. Sven Erssons piga.
Bengt pä Åsen, bonddräng
En betjänt, hos 1

Bondfolk

Representationen börjar kl. 8 e. m. och slutar omkr
kl. 10. o e. m. Dörrarna öppnas kl. '/a 8 e. m.

Biljetter säljes alla dagar i Téhan-
deln midt emot Svenska Teatern (Argos
hus) samt representationsdagen äfven å
Studenthuset fr. kl 5 e.jti., hvarjämta
de fik kiiim.i Inni ixa^^^^Ls.I -?<><i.i^Éper

tä*k&MbsMkm

MlSM- k IM-
fal)* ÄftiÉlapt

Alexandersgatan ii. Tallbergs hus

Specialiteter:
Danska handskar 2: 50.

Moiree Underkjolar 10: 50.
Klädes Underkjolar 12:

Filthattar
omonterade fr. 3:90, monterade fi

Korsetter
i: 50 & 9 mk2:80

Flor fi?ån 50
Alla dessa] varor äro trots råv;

rornas kolosala stigning af oss ick

WWPfHWHP?
8*e«8«-e-o8*8«-s«s8-»S"!i>e«e>*©

Brefpapper" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "
V ska sorter, linierade och olinierade. $
J Firmatryck ufföresbilligt. |
J Dahlbergs Pappershandel.|* Alexandersgatan 15. «

Champagne

3 Mont de Bruyére
,© Mäljes i minut hos de flesta Herrar handlande
| . <

"g tlone

O

Serveras ä alla
iri I'artilager hös

Ernst

kote^J^r^fo^^^^B"

S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

Fredr.
Bapri

52 Alexandersgatan 52

<■■' o-

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial
Prima vara.

SörnäsAktieBryggeri.
<<>xx .-.. ■ .-o- /

Edv. Ekberg.
k Kooditori

Helsingfors

.-> .<>.<>..■<> *aXa>a:

A. & E. Wassholm
Punsch= &

VinhandeL
moderata ©♥ billiga priser.

Glogatan N:o 7

Prima finskt
fabrikat!

H vit & Röd.
Betydligt öfverlägsetalla

s. k. Putsextrakter.
Bepröfvadsedan mån-

ga år och erkänd såsom

yabriceras ensamt afJ bästaputsmedel förmes-
sing. koppar och nysilf-
versaker etc etc. tör-
säljes hos HrrJern-och
Kolonialvaruhandl.m fl.

Teleou N:o 20 59.&SI*QV<&

Hotel Kamp. Hotel Kamp.
I:sta Rumäniska Salon-

Orkestern.
I:sta Rumäniska Salon-

Orkestern.r-
e?Fredagen den 23 Mars 1900 Lördagen den 24 Mars 1900

Program: Program
1. Honevmon-Marsch s-Marsch Bauer.

Morlev2- J'y pense, Gav
Potf

Rosey.
Eilenbe:
Donizet
Vasseur
Allier.
Gillet.

4. Lt-s C.imbrioleurs. VbOb
Gounod.
Margis.
Czibulka). Polka des Anglais

V. Valsr
>. An H berenade

6. Maroho I eiiDt

■ ■

Liszt
OhlsiS. J3lud|

!). Anaß
7. Ehaps
8. El To]
9. Mascoi

Dimitriou
Bion.
AValdteufian

■ro. Vals
e. Potpo

iO. S^ven^i^jo^ru^
Andrån.
Dellacqu
Czibulka
Dimitrio

amour

Asmolofs Tobak -
D. G- Diioi^iou fcfurs Kemiska MtÉrättnii3c Papyrosser

(Mimmi Talen)Sal
Andregatan 15. Telefon 507

ständigt på lager uti

Fredr. Edv. Ekberff. ■»r Vårkostymer m. m. re
Tobakshandel fort. väl o( b billigtflofel JCärrtp.52 Alexandersgatan 52. Telefon 1448
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