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Oskar Aspeiund. Möbelaffär. Central Passagen. Tel. 28 li.

f \^i
Tidning för Helsingfors SVEA"

Brand & Liffcrsäkrings
AktiebolagTeatrar och Konserter.Adolfme Eriksons

Hygieniska Ansiktsbehandling.
jmnien på en kort tid

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

Söndagen den 25 Mars

»»& DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. ♥**
H. W. LILJUS. inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 16, Telefon 2770

N. Esp

N:o 8

Jakob Lj

Utfö:
priser
inom s

Hagasu

Störstil1* orkester
ninos frun

$m

ommenderas

Kontor

Svenska Teatern.
Foktalis

Söndagen den 25 Mars 1900,\lexandersg. 19
fr. liagasundsg. 2.)

kl. 7,30 e. m
sorgsfullt och tillbilliga
fotografiskt arbete såväl För tolfte gången

Karin Månsdotter.Nya Tapisseri-
affären.

Skådespel i5 akter af Adolf Paul

trätan 2. Telefon 3201

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment

Vid partiköp rabatt

Jff. W. Schalin.
t- och lustrumenthandel. Göran Porsson, Eriks sekreterare

Johan Henriksson, Johans sekreterare
:vf Flyglar,Pianinos, OrgPlharmonior'
unipnt. Specialitet; Flyglar & Pia>
ilsfirnian

Sten Eriksson Lejonlmfvud

Jacob Bagge, Eriks amiralCarl Bechstein iBerlin
Dionysuis Benrreus, Eriks lärare

Jacob Teijst, Göran Perssons skrifvare|^^^$^^Cs€€
Första borgarkvinnanHelsingfors Elektriska Andra borgarkvinnan

Tredje borgarkvinna!Belysnings Aktiebolag
HorTolk, Erkebiskop och Präster, Pager, Drabanter

Kasärngatan 27. Telef. 916 Landsknektar, Borgarfoll

Serverar elektrisk belysning Börjas kl. 7,.w och slutas omkring kl. II e. m
er elektriska materialier.

$$Ä^ Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatau Ti
fotografiska fian(kls= $ fabriks-

Aktiebolaget i finland

ka Ate
Telefon 2453

itom atelieren

ts

ier

XIV
iMånsdotter

te Sture

Sture

Erik
Kar
TTert
Hert
Svan

Nils

En skrifvare

Personerna

Frk Andersson
[Hr Stavenow
IHr Kosqvist
Hy Malmström
Hr KHntberg

Hr Hultman

Hr Engelbrecht

Hr Svedberg

Hr Lindh

Fru Predht
Fru Lindl
Erk Lindmark

1900

J. H. Wiekels
Vinhandei.

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

Akta
Uißcr och spirituösa

direkt importerade, från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

■*3£S» Nya Glasmagasinet «see*
Hörnet af Östra Henriksg. och Alexandersg

Oscar Alexsiz

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt la r, billiga priser

Hufvudde])ot af Dr. Laliniiiinis un-
derklådev.

Ensamfnrsäljn. af JouvillS & C:o's
i Grenoble världsberömda handskar.
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Kontor Vestra kajen 18& Lifförsäkringsaktiebolag:»SKÅNE", Braiid- G. F. GARLANOER.

Aftonkonsert
licl11 Kl. o c. Til* _^^^^^^^_^^^__^___

frän kl. 8 e. m

A.TELIER JLPOLLO.
= HAGASIH DO HÖHÖ»

N. Esplanadg. 31.P> TWI^PATTI AHL Fotografisk Atelier.
X " UX JpLXUiMJLf £\.±-LX* Porträtter i visitkortstormat å 6 JIlJc, pr duss Ca'anis hus.)
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Alla dagar

«s$ Helsingfors «<**

I. Fotografiska artiklar,
11. Fonografer, Graphophoner

111. Scioptikons, Kinematografer
Röntgen-och Medicinska apparater.

uppN. bsplanadsg. , , ih^^^^B
A-utomobiler, Velocipeder.
Kontorsinredninaar,Skrifmaskiner,

IV.
V.

Mikaelsgatan I,Itr

Alla aftnar



Harald Wasascjernas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden4.
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Hälsan är det bästa!
invänd därför

Ramie-underkläder.
Ensam försäljare

Julius Sjögrrens Trikot- och yllevaruaffär
Mikaelsgatan 4 och Centralpassagen

Emma KriilTs
lODEAFFAB

Inneh. Emnri Wickström
Glogatan 3,

är ständigt försedd med det nyaste i branchen och
utför förstklassigt arbete.

E. W. Salenius
Mineralvattenfabrik

rekommenderar ät en ärad allmänhet sina allmänt
berömda tillverkningar.

Fabiansgatan 20. Telef. 756

Tel. 2776. Tel- 2776

"VCAf sågad, klufven, hemkind per telef.
Hyfladt och ohyfladt virke.

Restaurant
€" ?» Hyberg,
Helsingfors

QlassHperi
Rödbergsgatan 14. Telef. 2686.

Dekorationssl
och dörsglas, fötistersl

ipningar a spegel-,iiinster-
.iirniar m. m.

BE»! caen-aca c

3*l "J ;" > \^*£i!fBii 1> Ld (fl O <= g

Tafvelramar, Speglar,
Omförgyllningar

Sven Strindberg & C:o
Skilnaden 6

4f
OPERAKÄLLAREN. Middags-

i,o O 3

2 -3»;

Z©—
S Musikbref från Köpenhamn

Det är en gilven sak, att i en me-
tropol med till den grad djupa konst-
närliga intressen som Köpenhamnäfven
inusiklitvet starkt och rikt bör pulsera.
Ständigt tillföras också emimenta fram
mande kraiter som en berusande sti-
mulvs tillhvad hemmet förmår prestera,
ty staden är ju ej blottDanmarks hjärta,
utan kulturens och konstens hait n r
enda och i hvarje fall naturligaste pas-
sage frän so ler tillnorden och — kan-
ske stundom tvärt om.

Operan. J-i af en ren traditionkom
jag att nämna det namnet först cch
pliktekyldigast, ehuru man bärstädes en
ligt storstadsuppfattning ej fattar det i
dess universella begrepp. Oneki:_
äger visserligen Köpenhamnihörnet at
Fredericiagade och Bredgade enligt re-
sehandbokens appgifter ett operahus.
men det ar en oansenlig, gammal ful
byggnad: <ch omöjligt kan man fä i
sitt hutvad, att inom dVmammas väg-
gar den dramatiska musikens gudinna
med tillbörlig pondus kunnat röra sig
Också h:ir byggnaden i:råua för länge
sedan fått abdikera trän sin höga tem-
p<-lvärdighet, oci nu - nn spelas däi

endast af — riksdagenden danska dag.--
politikens komedi eller fars, huru man
vill.

Så har då operan hänvisats sedan
gammalt till den kgl. teaterns rymliga
scen, kvilken lämpar sig för densamma
utmärkt men tyvärr, den får ej behär-
ska platsen suveränt allena, utan med
andra förnäma gudabarn, säsom det re-
citerande skådespelet, måste den lotta
om föreställningsaltnarna, något, som i
hög grad värkar hämmande på reper-
toiren om också ej på framtörandet. ty
erkännas måste, att af de mnsikdramer,
hvilka för närvarande stå pä program
Biet

-
såsom ..Carmen", Figaios bröl

lop", Othello u,Den flygande hollän-
daren" etc.

— de flesta framföras pa
ett sätt, som tillfredsställer äfven högt
ställda anspråk. Men sä har också
operavärksamheten i Köpenhamnatt di-
sponera öfver åtskilliga förmågor al
rang och bland så Jana villjag särskildt
framhålla herr Herold, till börden ba-
garson frän Bornholm och före upptäck-
ten af hans strupes guldgrufva skollä-
rare till yrke;. Det var den gängen
<iet, må man säga. Ku ar mannen ge-
mal till en baronessa Gerado/fi, inne-
hafvarinna af det ..kontanta" tamilje-
ndekommisset med samma namn stort

cirka 270,000 kr. Så kunna tiderna
törändras. Men själf har jag haft till-
fälle höra nämde sångare sjunga don
Joséa parti i operan Carmen". Salon-
gen var naturligtvis fullsatt till sista
plats och bifallet frene:iäkt. Man för-
står det godt, ty erkännas måste, att
hans ljusa tenor klang bedårandemjuk
och ren. Emellertid får visst ej tea-
tern, trots erbjuden storartad förhöjning
af gaget, for nästa spelar behålla sin
magnet. Han vill tillutlandet, där lag
rårna bjudas ymnigare än hemma.

Likvisst, det musikaliskaJitvets hjärta
därstädes är ej operan. Nej, vill man
träffa det vitala organet måste nian be-
gitva sig till det distingueradeKonsert-
palaeet iBredgade, där det troget sm
adliga tradition frun roecocotiden af-
spärrar sig frän gatan genom galler-
grindar och enknagglig cour d'honneur.
Här aflösa hvarandra konserterna i oal-
bruten ström frän oktober till april och
iuängen dag är det nog icke under
hela den långa säsongen, som det ej
autingen i den större eller mindre sa-
len bjudea någon konstnärlig tonnjut-
ijing af Musikföreningen under protes-
>or Franz Xerudas ledning ar Cacilia-
föreningen, af det Kgl. Kapell etc. el-
ler också af danska eller irländska ar-

tister. Men som exempel på musika-
liskt intresse och förmåga må det om-
nämnas, att man just nu bereder ett
uppförande af Wagners Siegfried" så-
som filharmonisk konsert under med-
värkan af flera framstående tyska sån-
gare, såsom Breisemeister, Max Dawi-
.son och Georg Marion; och till denna
äro för länge sedan alla biljetter utsålda.

Till slut må det tillåtas mig ett ord
om en konsert, som den 24-årige kam-
marmusikern herr Henry Bramsen för
en tid sedan gaf i palrcets hvitglän-
sande sal under me^värkan af sin sy-
ster fröken Karen Bramsen och den ut-
märkta pianistenfru Ag-nes Adler. Full-
ständigt tjusad blef man af den klara
ton, han med öfverlägsen teknik för-
stod framlocka ur violoncellen idekompo-
sitioner, han föredrog af Xicodé, Klen-
gel, Schumann och Gade. Att den
eleganta publiken, bland hvilken märk-
tes ett hälft tjog medlemmar af kun-
gafamiljen,äfvenförstodupp.-kattakonst-
njutningen, det erfors ljudligt af applå-
derna, hvilka i den med en förträlflig
akustik begåfvade lokalen stundomkunna
blitva väl generande.

Till följd af en kallelse från änke-
käjsarinnan Maria Feodorovna att bi-
tiäda vid en symfonikonsert iS:t Pc-

BODEGA ESPANOLAFilharmoniska Sällskapet. (Etablerad 1883)
Helsingfors

Försäljningiparti och minut af endastäktautländskaProgram Viner &
Spiritnosa

68:de Nya, Samgarderoben
Ständigt lager af färdigaPopulära Konserten BARNKLÄDER.

,„. V 1£ p t ApecAm
Tisdagen den 27 Mars 1900

3^

J^ls. tietaolagotOuverture till oji. Enryanthe" . Webei
IIiI$Slavisk dans N:o 3 Dvorak

Alexandersgatan 21, (Tallbergs nya hus.)
Generalagent för Liberty C:o. Lmt. LondonPrelude ..La Vierg* Massenet

Les Preludes, sinf. dikt Liszt Möbeltyger:
kretonner m. m.
Möbler & mattor,

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

Paus

J^esfaupantSaiUM H-moll) iörfiöjtoclistråkork. Bach
I:.ii'l " s.ii-.i i.ml.

H) ' \'ii ■ii,-. ■ Badinerif!.Bourrée
11) Komanze C 21ib. t\ i.■ i;il IUohlmann
in Fantasi (på G-sträDgen) ( vlo în jPaganini.

(hr Hugo Olk.)

Helsingfors Nya MusikhandelPaus

Fazer & Westerlund.Pecheur napolitain et Xapolitaine Rnbinstein
Intermezzo ur op. I'njazzo" Leoncavallo
Hellafest ur op. „Hans och Greta" Humperdinck Nyheter!

Konserten ägor rum i

Societet&huset.

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 korsspindehflftflHEilin j^ffrTETffi

Den enda värkligt praktiska SKItIFMASKIN Fazer & Westerlund
som finnes är Fabiansgatan 10, Alexandersgatan 36

lIA 3B 31OND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift. Specialaffär för Korsetter.Finnes på lager hos

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

Helsingfors, .Största urval af korsetcfjedral& planschett
till billigaste priser, hosGeneralagenter för Finland & Skandinavien

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

4f4f4f4f4f4f4f4f4f
C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,Hagelstams bokhandel: Alexandersg-. 46. Centrals hus

Tidskriften
Alla sorters finare och gröfreBorstar & Penslar,

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

12 mark per årgång. Wilhelm Salins snörmakeriaffär
Aiexandersg. 50. Tel. 16 17

Rikt urval utländska
Konsttidskrifter

förfärdigar och försäljer alla slags snörmakeriarbeten
från de enklaste till de finaste slag. Förmöbler tofs-,boll-, nät- och andra fransar, galler, tofsar, snören,
möbelband. Spjällsnören med tofsar från 1:50 tillhögre pris! Endast i de modernaste mönster.

Omsorgsfullt arbete. Billiga priser.

& Aftonkonsert. Tabie dhote & å la carte
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Lorens Malmström, HerreicSperS



AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
«

Obs.! Herrar o. Damer!
V.-irnui handskar af Fredrikssons

falirik;i! samt skodon till rampris i
j L- Lindqvists tyg- och skohandej

22 63

Kauluksenne,
Kalvosimenne

EP
v m. pukutarpeenne ostatte

halvimmalla.

Herrain-vaatetusliikkeestä SAMPO
Mikonkatu I. Telef. 893

Beklädnads-Bolaget Aalto & C:o
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 och benkläder på lager.
Frackkostymer uthyras.

Beklädnads-BolagetA.alto &C:o
Ma-n.ga.ta.-n. Nzo 9. Tel. ISO5

Ivar Schoultz

Linoleumsaffär
Boulevardsgatan 28

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Maalisk. 25 p. 1900

Kustaa maasa.
ö-näytöksinennäytelmä (7 kuvaelmaa). Kirjoittanut

August Strindberg. Suom. Benjamin Leino.

Henkilo t
Kuningas Kustaa Laen ....Benjamin Leino,
Prinssi Eerikki Knut Weckmaa.Prinssi Juhani Evert Suonio.KuningatarMargaretaLeijonhufvudKirsti Suonio.Ebba, nunna Wretan luostarissa.

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

Olga Salo.
Axel Ahlberg

vosherra Kaarle Halme.Jacob Israel, lianen poikansa . . Oskari Salo.
Mäns Nilsson Aspeboda, | kaiV()k. ("Emil Falck.
Anders PerssonEanhytta,Isen omls-JOtto Närhi.
IngelHansson, ftajia Tiia-"jTaavi Pesonen.
Nils Söderbyläinen, J laisslL (Hemmo Kallio.
GöranPersson, Eerikin sihteeri . Adolf Lindfors.
Maisteri Stig, pappi lisakki Lattu.
Måns Nilssonin vaimo Hilma IlantanenBarbro, hoidän tyttärensä . . . OlgaLeino.
Agda, kapakkaneiti......Elvira Willman.
Kaarina Maununtytär, kukkaisten-

myöjä LilliHögdahl. ■

SS' J dansan konttovistejag^
Engelbreckt, vuorimies Taalaissa. Aleksis Rautio.
Sotapäällikkö Eino Salmela.
Näytökset: l:nen näytös:1. MånsNilsson'in luona
Taalain kuparivuoristossa. ll:nen näytös: 1. Hansa-
laiskonttoori. 2. Sinisen kyyhkysen" kapakka (Pitkä
väliaika). III:snäytös: 1. Kuninkaan työlmone. IV:s
näytös: 1. Tori Hansalaiskonttoorinedustalla. 2. Olaus
Petrin työhuono. V:s näytös: 1. Tukholman linnan
torassi

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

% Franska Lifförsäkrings- #
I »olaset g
é nUURBAINE,® #

,gft Aktiekapital:12 miljoner Frcs. Ig
Garantifonden: 98 miljoner Frcs.

&h Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- &fo
ringar af alla slag. Genom samarbetemed 5m
sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-

<D}\ baine et la Seine beviljas de försäkradevid @th
g?' sjukdom och olj'cksfall särskilda förmåner, 'gg

hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- <0)
&h säkrade och dans familj, som ock de per- 0\0ä? söner, med hvilka han står i afflir.sförbin-
*£/j delse för den oundvikliga förlust, som en
g)) sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- @R
gfd ler enolyckshändelse medföra. Bolaget efter- ]Sjy

skänker nämligen, såsom allmänt bekant, «£!'
oft premierna för liela sjukdomstiden och utbe- g^'j*i taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- Aj^
«>!/ lig och resten vid dödsfall. «£>
gföi Bolaget L'Urbaines försäkringar äro jgfr£kl därför särskildt att rekommendera för hf-r-
T0) rar alTiirsmäii, då det gäller alt säkerställa S>^/
@h\ större affärsföretag (,'enora lifföreÄkring, &hgP emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-

samma störingar svårare sjukdomstall all-
@ijj\\ tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- £J>)

ges- och förlagsmanstora förluster. *gj?
För dessa väsentliga fördelarerfordras

0h icke några extra premier utan endast att éh
gjC den försäkradeafstår från den årliga vinst- IS?
%£/) andelen. *0
ffib Generalagenturen:H:fors, Ö. Henriksg. 1. @ft

Qarlvon #
@@@®@@&@@o@@©@®@®@

Då jag öppnat en nyHelsingfors Elektriska W
A. s» Belysnings Aktiebolag303Mikonkatu II

Oikeita \\i \!) i gärden N:o 6 vid WilhelmsgatanKasarminkatu 27. Telef. 916
Viinejä, I£onjalzkia,
JEtommia ja JLi.feöÖjrejä. Toimittaa sähkövaloa. hos den ärade allmän:

heten vördsammastrekommendera& Pyytäkää hintaluetteio!
Myy sähkötarpeita. r mitt lager af ryska och finska

ir;öbler samt researtiklaroch korg-

varor m. m

D. K. Papa=Anastas

Tel

Sivori & & 4f
4* Merikannon
l*ianoinakasiiiii

Wiipurissa |Helsingissä
Aleksanterinkatu 21. jjj Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. vl> Tel. 29 22.

w) Professor Wagners W

B uodnmgsanine m
xwj för krukväxter irum. Försäljer äfven hos yv)(Mi Trädgårdsmästaren Edvard S. Stenius, V. (^
Ayö Henriksg. 0. Obs.! Omplantering delvis icke r«
W nödvändig. W

Wilhelm Kommonen
öyö Unionsgatan 16. f,*/,

©000 00000000000
Mineralvattenfabriken

§anifa§
rekommenderar sina tillvärkningar

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

OQÖQOOQOOQQOö Q
tersburg måste emellertid kammarmu-
sikus Bramsen tillsvidare uppskjuta en
tillämnad tourné genom nordens länder.
Dock det var endast tillsvidare. Det
vill säga islutet af denna månad och
under första hälften af mars, innan den
unge konstnären återvänder till Eng
land, torde den musikintresserade publi-
ken inom Finlands och Sveriges ansen-
ligare städer ha all utsikt till att iå
lyssna till herr Bramsens cremonesare.
Jag lyckönskar därtill och uppmanar
att ej försumma tillfallet.

~^«»$»~

Teater och musik
En ny operettaf Charles Weinberger,

»La diva", medlibretto af Buchbinder,
är antagen till spelning af Theater an
'Jer Wien" och motses premiären däråt
redan under denna månad.

Operadirektör Linden ämnar sig til!
Finland. Större delen af den frän El-
doradoteatern i Kristiania med detta
spelår afgående artistpersonalen har alla-
redan vunnit anställning på annat håll.kå har exempelvisprimadonnan, Frökenkklöf blifvit af direktör Linden frånStockholm, fastad vid dennes tillämnarie

Tobaksfabriken

"SAMSONS"
i Tavastehus tillverkningar rekommende-
ras åt tobakskännare; försökSamson I"
.,Samson 2" (Trämunstycken) och "1899;i.
operatournée, därvid hon kommer att ut-
töra Mignon" och andra störreopera-
partier. Med henne följer troken Asta
Johansson, herr och fm Fröberg samt
Sigvard Svendsen. Tournéen är afsedd
att omfatta endast Kristiana, Göteborg
och Finlands Jiufvudstad, omtalar en
norsk tidning. * **

Fröken Gerda Grönberg och opera-
sångaren Berntsen, nu senast engage-
rade ho 3Direktör Mossin, Kristiania,
hafva af hr A. Ranft or nästa spelar
fästats vid Wasateatern i Stockholm.
Hr Burntsen hade inträffat i Stockholm
för att profsjunga vid kan«i. operan,
men uppsnappades därförinnan af Di-
rektör Ranft, som omedelbart engage-
rade den framstående sängaren mot ett

enligt nutida förhållanden, i=yoner-
ligen högt gage.* *

■
Tysk konst iFans. Den bekentp

impressarion Eanle Därer har 8r af

sikt att under närmaste veckor föran-
stalta några konserter i Paris, livarvid
uteslutande tysk musik skulle komma
att utföras. Som solister har hr Durer
allaredan lyckats för företaget vinna
Lili Lehmann och Louise von Ehren-
stein ätvensom Ladislaus Mi>rzwinski
och Theodor Reichmann. Vidträffande
den orkestrala ledningenäro underhand-
lingar inledda med Ds Muck, Gustat
Mahler, Siegfried Wagner och Engel
bert Humperdinck.

En ny fransk opera. Victorien Jon-
ciéres fyra akters opera Lancelot" har
enligt meddelanden från Paris vid för-
sta uppförandet rönt endast en s. k.
„succés d'estime" h vilken också torde
mera gällt den personligt sä älskvärde
och afhallne komponisten än hans ar

bete. Texten till operan härrör fiån
hrr Gallpt och B!au och saknar likasom
musiken såväl saft som kraft, hvilkel
skulle kunnat fängsla intresset. Al
dramatisk konflikt synes fullkomligtblit
vit undviken. Jonciéres tillhör både
■tom komponist och kritiker de mått
fulla, koncilianterna. Han är helt och
hållet eklektiker och synes icke hafva

elat sk lja sig frän de gamla goda

väl chablonerade Bpe operorna
are areua väldi a rör-Is inom mu-i

kens område synes lämnat honom all
deles oberörda.

Coralie & C:ie ptt af Palais Royal"
teaterns iParis gladaste lustspel, för-
fattadt af den framgångsrika duon Va-
labrégue et Ht-nnequin, har numera fun-
nit väg till ätven utlandets teatrar och
torde inom kort komina tilluppförande
isåväl Berlin som Hamburg.

Robert Misch'B nya satiriska komedi
på vers Das ewig weibliche" (Det
evigt kvinliga) ett gladt fantasistycke
i 4 akter, som med fullständig fram-
gång första gängen uppförts å Siadt-
teatern iZürich. hur antagits till spel-
ning af Xeue Hamburger Schauspiel-
haus, som därvid kommer att föra i
elden sina bästa krafter, hvarför också
all succés for stycket och författaren
är att emotse.

p— 4 ►— "
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Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

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

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent ibakteriologi vid K
Karolinska Institutet i Stockholm

D:r Axel Holst, Professoriallmän helsovård
vid UniversitetetiOhristiania.

D:r F. Huedpe, Professor i allmän hälsovård
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 iSt. Pc
tersburg

D:r K. G. Kuylenstierna,Assistent vidFarma^
ceut. Institutet i Stockholm, m. fl

Finnes till salu å Apotiiek, Drog-
affärer m. £. ställen samt iparti.

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.
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Brefpappei*" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- O
V ska sorter, linierade och olinierade. y

J Firmatryck utföresbilligt. |
Dahlbergs Pappershandel, j" Alexandersgatan 15. «

Champagne

Mont de Bruyére a
J5säljes i minut hos de flesta Herrar handlande. I

k alla större hotell & restaura- 8*
HraHihis.'<'r hos hJ

Ernst Tollander. .^Hy. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.
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Cbampaiine
I/

_

uuun

fieidsiecK $ £:0 Reims,
serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos de
flesta vinhandlando såväl i
Helsingfors somilandsorten

#■ # #-
T r r

Partiorder upptages å lif-
försäkringsbolaget LTUrbai-
nes kontor, Ö. Henriksgatan
N:o 1 Tel. 13 57

*«««»«*«*«««««**

Fredr. Edv. Ekberg.

k KonditoriBageri
52 Alexandersgatan 52

Helsingfors
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jS Sörnäs Pllsener! p
1 Sörnäs Porter! 9

Prima råmaterial.

HJ Prima vara. o|
SörnäsAk t/eBryggeri.

fe. I^.Xa>,:aK:aXXXXK'aK-äX'X>..a]

iiC

i

£!" O» Ditt)itHou
chef de orchestre de Saloa

+? yr

Jiöfel iCämp.
Hels adets Nya Tryckeri, 1900

mSira- k MM
fatts MtiÉliet.

Tallbergs htAlexandersgatan 21

Specialiteter s
Danska handskar 2: 50.

Moiree Underkjolar 10: 50
Klädes Underkjolar 12:
Filthattar

omonterade fr. 3:90, monterade fr

Korsetter
i:50 & mk2: 80. -

Flor fi?ån 50 penni.
Alla. dessa] varor äro trots råva

rornas kolosala stigning af oss ick(
förhöjdaipris

mwmwiwm
A. & E. Wasshoim

Punsch= &
Vinhandel.

moderata 0. billiga priser.
Glogatan N:o 7

Prima finskt
fabrikat!

H vit & Röd.
Betydligt öfverlägsetc

s. k.Putsextrakter
Bepröfvad sedan m

ga år och erkänd sås<

\Jabriceras ensamtal/\jLLRICH,ANpEFZÉN&C?y
bästa putsmedel förme
sing, koppar och nysi
versaker otc. etc. ft
säljes hos Hrr Jern-o
Kolonialvaruhandl.m

Telo-oii N:o '20 59.

Hötel Kamp.

I:sta Rumäniska Salon-

Orkestern

'©a^li^en

.Mifläa^s-
och

Affon-konsepf.

B:fors Kemiska Mttinrättning
(Mimmi Talen)

Andregatan 15. Telefon 507
Vårkostymer m. m. rengöras

fort. väl och billigt

_
tionerT)

0

Hötel Kamp.

I:sta Rumäniska Salon-

Orkestern

JMifläa^s-
och

& Papyrosser

Afton-konsert.

Asmolofs Tobak
ständigt på lager uti

Fredr. Edv. Ekherg.
Tobakshandel

52 Alexandersgatan 52. Telefon 1448
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