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Oskar Mspeiund, Möbeiaffär. Central Passagen. Tel. 28 Ii

ogmm^cßlaéet
Tidning för Helsingfors

Rekommenderas SVEA"
Brand & Liffcrsäkrings

AktiebolagTeatrar och Konserter.Adolfme Eriksons
Hygieniska Ansiktsbehandling,
Obs.! Hemkommen på en kort tid.

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

J. N. Carlander.

Söndagen den 15 April

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

N:096

Jakob Ljungqvists

ka AtelierisFotogra
Alexandersg. 19

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

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

Nya Tapisseri-
affaren.

Hagasundsgatan 2. Telefon 3201

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment

Vid partiköp rabatt.
H. W. Schalin.

Not- och lustrumenthandel
Pabia

Största Inger af Flyglar,Pianinos,On?clliarmonier'* orkestfrinstrumont. Specialitet: Flyglar & Pia'
ninos frän yiirldslirman

Carl Bechstein iBerlin

£»^£€€€€€€«
Helsingfors Elektriska

Belysnings Åktietoolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier,

Kontor

Svenska Teatern.
Måndagen den 16 April 1900,

€ornevilks klockor.
Operett i3 akter af Clairville & Gabet

Musiken af Robert

Henri de Cornevill
Gaspard. förpaktare

Fogden iCorneville

njfinTcTie^^iTsKafe

JFru Stavenow.
Frk Ahman.
Frk Tsckernischin
Frk Lindmark.

Bondfolk, Gensdarrmer, Matroser, Kuskar

(lista, akten afdelac

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring kl. 10, k> e. m

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 27*&£&&>€€€€€€«

fotografiska fiandcls* $ fabriks-
flkticbolagct i finland■mP»

(rfirtnide
Suzanne

Margueri
Notarien

7,30 e. m

Planquette

2 tablåer.)

Hr Castegren.
Hr Malmström
Frk Bonnevie.
Hr Hultman.
Fru Castegren
Hr Preclit.
(Fru Lindh.
IFru Lindfors.

Hr Stavenow.
(Hr Lindström
\Hr Rosqyist.
Hr Lindh.

1900

J. E Wiekels
Vinhandei.

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

Akta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlardet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

**SS» Nya Glasmagasinet «-SS«-
Hörnet af Östra Henriksg. och Alexandersg

Oscar Alexsiz

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser

Hufvuddepot af Dr. Lahmaims un-
derkläder.

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

Co

ra
CO Betienter och 1 lenannnor

Kontor Vestra kajen 18Bränd- & Lifförsäkringsaktiebolag: C. F. CARLANOER.

Aftonkonsert. Aua dasar HöfelKamp
middagskonsert Rumäniska Sa/on-Orkestern J. G, Dimitriou,

från kl. 3 e. m. ,
från kl. 8 e. m
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«s$ Helsingfors e«»
I. Fotografiska, artiklar,

11. Fonoffrafer, Graphophoner
jjj. Scioptikons, Kinematografer

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

A.utomobiler, Velocipeder.
Kontorsinredningar, Skrifmaskiner.

TV.
V.

MikaelsgatanI,Itr

Alla aftnar

m
0)
-oA.TELXER A.POLLO.

to
CD
OMAGHSiSI 00 iiOR0B

V, P X) XBÄ^iA^ÄXLJU Porträtter i visitkortstormat å 6 mk, pr duss
N. Esplanadg. 31.

(Ca*anis hus.)



Harald Wasascjemas BLOMSTERHANDEL, Skiinaden 4.
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.^Hälsan är det bästa!= BODEGA ESPANOLA
använd därför Filharmoniska Sällskapet. (Etablerad 1883)

Helsingfors.Ramie-underkläder. Försäljningiparti ochminut af endast äktautländskaEnsam försäljare
Julius Sjögrens Trilcot- och yllevarualUr Program Viner &

MikaeJsgatan -A ocli Centralpassagen Spirituosa

T4:deEmma KriilTs
lODEAFFA»

>#s^ Nya, JBarnffarderoben
Ständigt lager af färdiga

Inneh. EmntT Wickström
Glogatan 3,

-vPopulära Konserten >,

PASSAGE^ Beställningar emottagas,81 St&ndigt försedd med det nyaste i branchen och
utför förstklassigt arbete. K. F. LARSSONTisdagen den 17 April 1900

tietoolagotE. W. Salenius IRISOuviTtuiv till oi). Trollfliijten Mozart
Mineralvattenfabrik

Zorahayda. legend Svendsen
Alexandersgatan 31, (Tallbergs nya hus.)

Generalagent för Liberty C:o. Lmt. Londonrekommenderar åt en ärad allmänhet sina allmänt
berömdatillverkningar. Moment musical Schubert halfsiden, velveteen, gobelintyger,

Engelska lampor och metallvaror!
Konstnärligt krukmakeri.

Möbeltyger:
kretonner m. m.
Möbler & mattorFabiansgatan 20. Telef. 756 Suiti ur musiken till Carelia Sibelius

Ouverture. Intermezzo

Tel. 2776. OSilOl* Te'' 27?6 Ballade. Alla marcia J?esfaui?ant
Paus

trCClf sågad, klafven, bemkijrd, per telef. Onverture till Sakuntala (ioldmark Oaf an1.Hyfladt och ohyfladf virke. Solo. för violin
frk. Sigrid Lindberg.)

Paus Helsingfors Nya MusikhandelRestaurant Prolog ur. <>p. Pajazzon Leoncavallo Fazer & Westerlund.
Largo Handel

Största Not- cch InstrumentaffärC. T. Hybcrg, Marche militaire francaise Saint-Saens
Nyheter

Konserten äger rum i

Societetshuset.

Jean Sibelius, Athénarnes sång.
Jean Sibelius, Koskonlaskian Morsianmet.

Selim Palmgren,Deux Contrastes, pouv Piano.
Oskar Merikanto, Uusia Lauluja-

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

Helsingfors
Qlassliperi

Rödbergsgatan14 Telef. 2686.
Den enda värkligt praktiska BERIPMASKIN Fazer & WesterlundDckorationsslipningar a spegel-,iönster-

som finnes är Fabiansgatan l(i, Alexandersgatan 36oeli dätsglas, fönsterskärmar m. m
RAMMOND,

som skrifver såväl rysk som vanlig skrift. Specialaffär för Korsetter.Finnes på lager hosi? iti11*ifju
Svenska prisbelönta & andra utländska fabrika-

ter ialla storlekar samt prislägen.Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors, Största urval af korsetttjedrar & planschetter

tillbilligaste priser, hosGeneralagenter för Finland <fe Skandinavien,

O. Grundström.DU> m 2 O els -t-
LJ (A O = =

«= ri
-, z S cö p-. *

N:o 26 Alexandersgatan N:o 26
VEc ■%tg yia i&e A *9* -Jf* »Ät ju
-^5? -«? -«r -^f -«r -^f »^r '«f «^r

C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,od g 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-
& Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.AteneumSpeglar,TatveTrarnarM

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

Skilnaden 6 Rikt urval utländska
Konsttidskrifter

förfärdigar och försäljeralla slags snörmakeriarbeten
från de enklaste till de finaste slag. Förmöblertofs-,boll-, nät- och andra fransar, galler, tofsar, snören,
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

Paris d. 1 April 1900,

Siegfried Wagners, mästarens från
Baj'reiu.h, ende sons ankomst tillParis
blef er» händelse af stort intresse, icke
allenast för att det erbjöd parisarne
tillfälle att utöfva rättvisa och hedra
minnet af ett engång i tiden här iniss-
kändt snille, men också för att det
skänkte, oss glädjen att stifta bekant-
skap rrifid en ny talent. De entusiasti-
ska applåder och frenetiska bravorop
som mötte den unge kompositören, som
med lätthet tyckes bära ett vägande
namn, borde liafva kommit honom att
erfara något af de bästa känslor man
känner i lifvet. Hitkommen för att
ytterliga befästa sin ryktbare taners
ära, blesf det honom beskärdt att inhö-
sta lagrar för äfven -egen räkning.
Siegfrie-i AVagner föddes år 1870 vid
den tic:ipunkt då fadern höll på med
att lägga sista hand vid sitt stora ar-
bete ett af de mest för-
tjusande poem om ungdom och kärlek
som kajn finnas.

Richci.vd Wagner skref om sonens
födelse till en vän: .Min hustru har

skänkt mig en son, präktig och stark,
som jag haft djärfheten kalla Siegfried.
Han växer till och utvecklas samtidigt
med mitt verk; han har gifvit mig lik-
som nytt lif, ett slags berättigande för
min tillvaro". Olyckligtvis fick han ej
själf leda vidare utvecklingen af denna
unga ande. Vid tretton års ålder för-
lorade Siegfried Wagner sin far, 1883
i Venedig. Efter slutade studier bere-
ste unge Wagner Italien upprepade
gånger, studerade dess monumentala
minnen och antiken till förmån för sitt
först valda lefnadskall, arkitek men.
Men med atavismens bistånd återfördes
hans sinnesriktning till musiken och
han började studera harmoni pcb ko u-
positionslära hos Humperdinck. Hansel
och Gretels" fint kännande kompositör.

Siegfried Wagners första själfotän-
diga arbete daterar sig från förlidet
är. „Det är en komisk opera, ..Der
Bäyrenhäuter" (Mannen med björnhu-
den) och blefgifven med mycken fram-
gång i lluuchen,Carlsruhe samt kungl.
operan iBerlin. Äfven de strängaste
kritici hafva däri funnit en personlig-
het som dag för dag går alt mera
själfständigt framåt. Ty Siegfried lik-
nar ej allenast sin fader till de yttre
nletsdragen. men också i

är själsfrändskapen dem emellan på-
taglig.

Senaste söndagpresenterade sig Sieg
ined Wagner för pariserpubliken både
som kompositör och orkesteranförare.
Ouverturen till hans opera, som nu här
hördes för första gången, är ett instru-
mentalt poem i ordets fullaste bemär-kelse, baseradt på striden mellan det
ondas ande och kvinnan. Dramats per-
soner framstå där ibestämdt karaktä-
ristiska thema, kastade om livart annat
och gående det ena inom det andra,
bilda de ett sinfoniskt helt af rätt vak-
ker klang. Dessa thema äro behand-
lade och omskrifna med en skicklighet.
som tyder pä allvarliga studier och de
-akna hvarken uttryck eller originalitet.
Orkesterstämmorna äro omsorgsfullt af-
vägda och det hela liffullt och välkon-
-Btrtieradt. För att vara ett förstlings
arbete är det synnerligen anmärkuings-
vardt och ger goda löften iör framtiden.

Som orkesteranförare eger Siegfried
Wagner flera betingelser att utvecklas
till en duktig apellmästare. Han ai
klartänkt och pr med omsorg och"-'"" Isynn be i Siegfried-idyllen-a! han prof på en |iété fö* komposi-
tionen, som verkade u- - mordentligt läk-

tiskt, man kunde säga — smeksamt,
uti det sätt hvarpå denna förtjusande
bit återgafs.

Också Mensto-valsen af Liszt utför-
iles förträffligt äfvensom ouverturen till
Vaisseau-Fantome (Den flygande Hol-
ländaren). Men det var egentligen först
uti sorgmarschen ur Crepiscules des
Dieux (Götterdämmerung) som Siegfried
Wagner dokumenterade sig som sin fa-
ders laggilda arftagare. lakttagande
äfven den minsta antydning om rytm
och tempo och öfverförande denna akt-
ning för kompositörens intensioner till
hvarje, t. o. m. det obetydligaste in-
strumentet i orkestern, stälde han sig
härmed i rangmed de främsta orkester-
anförare. Också nödgades han bissera
nuimnern. Det var endast rättvisa.

Slutligen i ouverturen till Maitres
Cbanteurs (Meistersinger) visade han
oss det löjliga uti här antaget sätt att
ritardera och draga ut toner och pas-
sager, i det han med brinnanda glöd
utförde ställen, vid hvilka vi på sin
höjd tillämpat ljumhet.

De storartade ovationer för hvilka
Siegfried Wagner blef föremålvid denna
sin konsert voro lika mycket egnade
fadrens snille som sonens "talang, och
man torde kunna säga att senaste sön-

Lorens Malmström,Herrekiperi



AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
SF OBS.! "SsWg

Enar jag undertecknad har upphört med min
akeriaffär, så slutrealiserar jaghela sko

S
'

C
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t i Parti & ininut och fortBlitter endast med'a r̂e fakturer. Högaktningsfullt

22 68

Ha hinnanal ennuksella loppuunmyytnme ]iik-"
keemme [opettamisen takia tavaravarastomme

Kauluksia, Kalvosimia,

Paitoja, Kravatteja y. m

itrMiii.watetuslHKe»Sampo"
Mikonkatu 1. Telef. 89:5.

Bangatan N:o 9. Telef. 15 05
Kostymer, Paletåer och Benkläder för fest-,

isit- och hvardagsbehof förfärdigassnabt och om

Godt materia], fin snitt och skickliga arbetare.
Priserna särdeles moderata.

Färdiga kostymer,paletår och benkläder på lager.
Frackkostymer uthyras.

Beklädnads-Bolaget A.alto & C:o
Bangatan JV:o 9. Tel. 15OS.

Ivar Schoultz

Linoleumsaffär
Boulevardsgatan 28

SUOM. TEAATTERI.
Maanantaina Huhtik 16 p. igoo

(2:lta pääsiäispäivänä)
Kello 08.

Kustaa ttlaasa<
5-näytöksinennäytelmä (7 kuvaelmaa). KirjoittanutAugust Strindberg. Suom. Benjamin Leino.

Henkilöt
kunmgas Kustaa I:nen ....Benjamin Leino.Pnnssi Eerikki Knut AVeckman.Prmssi Juhani Evert Suonio.KuuingatarMargaretaLeijonhufvudKirsti Suonio.Ebba, nunna Wretan luostarissa.

kuninkaan anoppi
Maisteri Olaus (Olaus Petri) .
HermanIsrael,Liibeckiläinenneu-

Olga Salo.
Axel Ahlberg

vosherra Kaarle Halme.Jacob Israel, hanen poikansa . .Oskari Salo.
Måns Nilsson Aspeboda, ] kaiV()k. [Emil Falck.
AndersPerssonRankbyttaIsen omis-JOtto Närhi.
Ingel Hansson, Mia Taa-jTaavi Pesonen.
Nils Söderbyläinen, J lalssa- |Hemmo 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.
KaarinaMaununtytär, kukkaisten-

myöjä Lilli Högdahl.
Markus, \ „ , . (Pietari Alpo.
David, j Hansan konttonsteja [Uuno Sal êla

_
Eugelbreckt, vuorimies Taalaissa. Aleksis Rautio.
Sotapäällikkö Eino Salmela.
Näytökset:1:nen näytös:1.Måns Nilssonin luona
Taalain kupai'ivuoristossa. ll:nen näytös: 1. Hansa-
laiskouttoori. 2. Sivisen kyyhkysen" kapakka. (Pitkä
väliaika). III:s näytös: 1. Kuninkaan työhuone. IV:s
näytös: 1. Tori Hansalaiskouttoorinedustalla. 2. Olaus
Petrin työhuone. V:s näytös: 1. Tukholman linnan
terassi.

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

®,
~■ - -

■ -g
Franska Lifförsäkrings-

m "
®, mm tLURBAINE,mIIi é

Aktiekapital:12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcs

@ft Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- ffW
ringar af alla slag. Genom samarbetemed

f&s sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
0)\ baiuc et la Seine beviljas de försäkradevid gjtos§? sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
I^S/) hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för-
£fh säkrade och lians familj, som ock (le per- oft,
|$? söner, med hvilka lian stär iaffärsförbin- s^delse för den oundvikliga förlust, som en
gjjj) sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- é|s^0&! ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- s*?

skänker nämligen, såsom allmänt bekant, s§>^
(S5Yj premierna för hela sjukdomstiden och utbe- &h0? taiar 8/4 af kapitalet,om sjukdomen är obot-

lig och resten vid dödsfall. Sgj)

t Bolaget L'Urbaines försäkringar äro @R
därför särskildt att rekommendera för lier- ]s£
rar affärsmän, dä det gäller att säkerställa ö»

0h större affärsföretag genom Ufförsäkrlng, ålfy
emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- *%&!Sgjf- samma störingar svårare sjukdomsfall all-

@h\ tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- &ft\g£? ges- och förlagsmanstora förluster.
För dessaväsentliga fördelarerfordras <^S(/

0^ icke näg-ra extra premier utan endast att gä}j
den försäkrade afstår från den årliga vinst- SK
andelen.

o)j\ Generalagenturen:H:fors, Ö. Henriksg. 1. ÖRt

g Qarlvon %Sinorring. ||

Telefon 16-25.Håkanssons RESTAURATION & BILLÄRD Kyrkogatan N:o 14.
Helsingfors Elektriska

A. Nikaiiiiei* AktiebolagBelysningsMikonkatu 11. Tel. 303
Oikeita. v!/ vi/ Telef. 916Kasarminkatu 27

Viinejä, Monjakkia,
Rommia, ja Liköörejä. Toimittaa sähkövaloa. Ledig annonsplats

# Pyytäkää hintaluettelo! $
Myy sähkötarpeita.

6ambrini Rcstauram
Sivori Si & &
& Merikannon
Pianomakasifni

Wiipurissa fHelsingissä
Aleksanterinkatu 21. >jj Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. W Tel. 29 22.

p ProfessorVVaeners
in sämne

Wi för kräSérTTum. iorsälje* äfven hos W
Ä) Trädgårdsmästaren Edvard S. Stenius, V.
<y\ Henriksg. 6. Obs.! Omplantering delvisicke fm
IW nödvändig. MM] Wilhelm Kommonen \^
öufi Unionsgatan IG. (M)

000 OOQQQQQ©
Mineralvattenfabriken

§anifa§
rekommenderar sina tillvärkningar.

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

O©! OG QOOQQQO
dags konsent

—
för resten en af de

vackraste vi haft på länge — tillika
Wef för oss ett tillfälle att få lägga i
dagen en sympati, som vi hoppas den
"ge musikern skall akta värdig att
minnas långt efter detta och söka bi-
behålla som en dyrbar klenod.

Ch:s M.-**"*-
Teater och musik

Den mycket omtalade balletten Åscheno-rödel"(Askungen)hvartillJohanStrauss
kort före sin dödskrifvit musiken, kom-
m6"under loppet af nästkommande höst-
säsong att för första gången framföras
På scenen af kungl. hofteatern i Ber-
llD- Att Berlin härvid tager försteget
framför Wien, beror af att musikver-ks förläggare Colbert, på uttrycklig
önskan af Strauss enka, afbrutit un-
erl>andlingarna med Wieneroperan,som

stallde svårigheter och tid efter annan
uppsköt med att bestämmaterminen för
dremiäien, hvarefter man vände sig till
pneralimendenturen för kungl. teatern

Berlin. Där var man genast redo* låta sig musiken föredragas, hvil-
Kf både till följd att grefve Hochberg,
Pa enständig tillrådan af geheimerådet

Tobaksfabriken

"SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommende
ras åt tobakskännare; försökSamson I'

Samson 2" (Trämunstycken) och "1899"

Pierson som expert, omedelbart kontra-
herade om balletten och försäkrade sig

om rätten till första uppförandet däraf
i Berlin. Geheimerådet Pierson har
till en medarbetare iB. L. A." for-
säkrat att musiken är äkta, fuliblodig
Straussisk och bland det mest förtju-
sande, melodiösa och älskvärda kompo-
nisten någonsin skapat. Man kan ae-

sto hellre sätta tro till ett sådant ut-

talande, som Strauss enka vid uppgö-

relsen meddelat, att Johan Strauss un-

der flera de senaste åren icke oäent
lizejort sina bästa danspoem utan lagt

dem åsido för att någongång itiden

sammanföras till en fullständig ballet.
Föratt slutligenrealiseradenna tanketor,

mådde han Wiener tidskriften »Waagel
att utlysa en täfilan och ett prifl to

den bästa libretton inom en viss ti(M

Vid denna täflan är det texten til
A «""■-""-' "i»*"r*-JuM

tattaren har emellertid ännu icKe uauj.

gifvit sig. Trots sin sagotitel behand-
lar texten ett fullt modärnt ämne, som
spelar inom en vidtomfattande ram. och
dessutom lämnar tillfälle till en prakt-
full uppsättning. Några detaljer kunna
likväl ännu ej offentliggöras då den
choreografiska delen af balletten icke
tillsvidare är definitivt beslutad. Huru-
vida baletten efter detta kommer att
alls upptagas af Wieneroperan är svårt
att förutsäga; möjlighethärför förelig-
ger dock, då direktionen för operan
vid texttäflans af tidskriften Waage"
utlysande uttryckligen iörband sig att
under kommande säsong efter täflings-
textens antagande, bringa det prisbe-
lönade verket till uppförande.

För fru Agnes Sormas konstnärliga
tournée under tiden oktober 1900—
Mars 1901, därvid äfven Helsingfors
skall besökas, föreligger sedan nägou
tidreseplanenfullständigtbesluten. Fru
Sorma kommer att åtföljas af egen, för
tournéen enkom sammansatt trupp,hvar-
vid äfven afseende gjorts för ernående
af ett mera konstnärligt samspel än
livad iallmänhet äger rum vid dylika
rundresor, och kommer att börja sitt
gästspel i Amsterdam. Därifrån beger

sig konstnärinnan till Haag, Arnheiin,
Rotterdam samt Basel och Ziirich i
Schweiz. Härefter vänder vägen öfver
Wien, Graz och Triest mera söderut,
hvarvid Milano, Venedig,Florens,Rom,
Neapel och Athen komma att tangeras.
Från Athen beger man sig vidare öf-
ver Smyrna och Konstantinopel tillRu-
mänienochRyssland,därOdessa,Moskva,
Kiew, S:t Petersburg och Riga besökas
hvarefter uppehåll göres i Helsingfors
på genomresa till Stockholm, Göteborg
och Köpenhamn. Från Danmarks hui-
vudstal ställes färden åter mot södern
till Giuéve och Nizza, sam* afslutas
tournéen ändtligen med Madrid, Barce-
lona och Lissabon. Impressario för
den h värkligt omfattande konstresa är
hr .Schiirmann från Berlin. Fm Sor-
mas repertoar kommer att utom kända
glansroller sådana som : Rautendelein,
Nora, Salome(i Johannes) samtChristifie
(i Liebelei) omfatta också Gretchen (i
Faust) äfvensom Orleanska jungfrun.

-«""►-

prick alllid
jMonopole seci

M. Es tanidij. 33 & Unionsg. 28.
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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 i bakteriologi vidK
Karolinska Institutet iStockholm

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

D:r F. Huedpe, Professor i allmän helsovård
vid UniversitetetiPrag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor B,
Kochs Institut iBerlin.

D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffslabo-

ratorium å Kliniska Institutet iSt. Pc-
tersburg.

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vidFarma
ceut. Institutet iStockholm, m. fl

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium SödraEsplanadg. 8.

t±j^tr*^XH*^o*tih^»å-^.S^m^&*M-*fal

&4*&é*4?&^*&^?
y'v y v v V YYY^YYYYYYYYYYYYYYYY^VYYYV V
vvyyyYyvvvvyYYYYYYY^YYYYYYYYY^YYY
YYYYYYYYYvyyyyyyyy y y y y y y V V V V V V V V ¥

V V V
V VY
V V V

V V V
V V V

diampape
"Moijiole sk,,
ficidsieck $ C:0 Reims,
serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos de
flesta vinhandlande såväl i
Helsingfors somilandsorten

t r
Partiorder upptages å lif-

försäkringsbolaget L'Urbai-
nes kontor, Ö. Henriksgatan
N:o 1. Tel. 13 57

«««»«@»i@««»«»«i

Ma Strå- kMi-
faWs ÄltiÉlapl

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.
Specialiteter:

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

Klädes Underkjolar 12:
Filthattar

omonterade fr. 3:90, monterade fi

Korsetter
2: 80 3: 50 4: 50 & 9 mk

Flöt? från 50 j>enni.
varoi ärö trots råva-

oss icke
Alla dessa

rornas kolosala
förhöjdaipris.

stigning
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o Brefpapper |" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- I
V ska sorter, linierade och olinierade.

|Firmatryck utföresbilligt. j
DahSbergs Pappershandel, \

O nipyanrißPgnatan IS. <
£-»So9«S^B<oB<»3«e^S-»3oeOs

*jl Champagne

Mont de Bruyére
,Q säljes iminut hos do flesta Herrar handlande

Serveras a alla
tioner. Partilager hos

o Ernst nll imili iM
B S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43

Fredr. Edv. Ekberg.

k KonAitoriBapri
52 Alexandersgatan 52

Helsingfors
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Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!
Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktie Bryggeri.
kXkiikXKXkAXXkXKXkUkMEI^K;

med eller utan ked är världens
förnämsta

Velociped.
Generalagettturen förfinland

innehafves af

Q. F. Sfocßmanns
Yelocipeäflepoi

Hotel Kamp.
I:sta Rumäniska Salon-

Orkestern.

Måndagen den 16 April 1900

Program
La pére la victoire . .
J'y pense. G-avotte . .
Aoclamationen walzer.
Potp. Faust" . . . .
Von Herzen zu Herzen
La Paloma

Tanne.
E'lenberg.
Waldteufel
Gounod.
Aadrée.
X.

(Tenor solo

Marche Indienne Sellenick.
Souv. St. Perersbourg, Walse . .I.Dimitriou
Potp. avs Zigaunerbaron ....Strauss".

E. Waldteufel. Liszt.. Dimitriou.

Polarstern. Walse
Rhapsodie hongroise
Quodlibet

Åsmolofs Tobak L_
& Papyrosser

ständigt på lager uti
Fredr. Edv. Ekberg.

Tobakshandel
52 Alexandersgatan 52. Telefon 1448.
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Q. ©" BiTT)itriou
chef de orchestre de Salon

JJofel ;J£ä*np.
Helsingfors, Hufvudstadsbladeta Nya Tryckeri, 1900

Hotel Kamp.
I:sta Rumäniska Salon-

Orkestern.

Tisdagen den 17 April 1900

Program
Schneid
Morley.
Verdi.

Marsch, das Bienenhaus
Mignon
Potp Rigoletto" . . .
Frohsinn, Wals . ..
Prelude
Quodlibet

Waldteufel
Bach.
Dimitri

Delibes.
Jones.
Czibulka

Coppelia-Wals .
Potp. avs Geisha
An Dich....
Solo violon. . .
Czardas ....

Dimitr
Dimitri

Arie avs Fogelhändler . .
(Tenor solo.)

H:!rs Kemiska Tfiffinättråe
(Mimmi Talen)

Andregatan 15. Telefon 507

Vårkostymer m. m. rengöras
fort, väl och billigt


