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€}£BHIAMI A" lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer.7^ G-eneralagentur förFinland, Hagasundsgatan3.

cProoram-tfiladet
A. W. EKLUND & C:o|

Skrädderi-EtablissementSkilnadsgatan 19. Telefon 310 Teatrar och Konserter.Välsorteradt lager af Östra Henriksg. N:<> 1.
Argos hus.——

Håller fin finaste material. =■—Viner & Spirituösa
billiga priser.

JEleg-ant snitt.
Prisen beräknas billiga.

N:o 94.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 3L
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SVENSKA TEATERN.
Måndagen den 11 April kl. 7 e. m.

Med biträde af Filharmoniska sällskapets orkester.
För 18:de gången:

KungChristian11.
Historiskt skådespeli5 akter, indeladei9 tablåer,af
Adolf Paul. Musiken komponerad af Jean Sibelius.

Personerna:
Christian II af Oldenburg, Dan-

marks, Sveriges och Norges
konung Hr Lindroth.

Marsk Mogens Gjö . . . (Hr Malmström
Riddar Henrik Gjö . . .j » jHr Fröberg"
Torben Oxe,slottshöfdingå i8 g I ■

Köpenhamns slott . . j B°L JHr HanssonMJJens Andersson Beldenak, Js' » ! _
biskop i Odense . . . ) (HrÖberg^^H

Dr Didrik Slaghök,konungens för-^^^^^^^Htrogne, sedermera erkebiskopß
iLund H

Konungens hofnarr. . .■. .B
Hans Faaborg^TorbenOxesskri^BßMßMßM

Hr Precht.
Hr Öberg.
Hr Lindh.
Hr Svensson.
Hr Kahlson.
Hr Precht.
Hr Fränek.
Hr Lindh.
Prk. Bock.

Fru Bränder.

Ii iiiiiiii"iii liil i iiiM^M^M^M^M^M^M^M^M^MJEn gråbrödramunkB
En officer . . . B
Första bonden. . B
Andra bonden. . B
Tredje bonden. . .B
Fjärde bonden. . B
Drottning ElisabethB^B^B^B^BSiegbrit Willums, holländsk borM

galfru B
Dyveke, hennes dotter,kommgensBBBBBBBJBJ

älskarinna Frk. HolirJunclJßJTrude, trotjänarinna hos Siegbrit Frk. TsohernichinJ
Tva riksråd hofmän, hofdamer, ofrieerare, pager., en
härold, en fångknekt, tvåspelmän,soldater och bönder.
Första tablån: å slottet i Köpenhamn; andra och
tredje tablåerna:iSiegbrits hus; fjärde, femte, sjätte,
sjunde och åttonde tablåerna:å slottetiKöpenhamn;
sluttablån: fängelset iSönderborg slott, 'lidpunkt:
början af 1500-talet. Emellan åttonde och nionde

tablån ha 26 år förflutit.
Längre mellanakter ega rum efter första, andra, femte

och åttonde tablåerna.
Börjas kl. 7 och slutas omkr. kl. II e. m

Tidning för Helsingfors

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Söndagen den 10 April.

SVENSKA TEATERN.

Tisdagen den 12 April 1898

kl. 7,30 e. m

jFör fjärde (13:de) gången

£Tt dockhem.
Skådespel i 3 akter af Henrik Ibsen. Öfversättning

af Frans Hedberg.

Regie: Mauritz Swedberg.

Advokat Helmer Hr Hansson
Nora, hans hustru Frk. Holmlund

Hr StavenowDoktor Rank
Fru Linde Fru Bränder

Sakförar Krogstad Hr Malmström

Helmers tre små barn
Anna-Maria, barnpiga hos Hel

mers
Huspigan, hos desamme
Ett stadsbud

Handlingen föregår hos Helmers

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

OH f Fotograf SUNDSTRÖMS annons
Mm k?P»» å andra och tredje sidorna.

SUOWI. TEAATTERI.
Maanantaina Huhtiknun 11 p:nä 1698

(2:na Pääsiäispäivänä)
K:lo 8.

Filharmooniliisen seuran orkester/n y. m.
suosiollisella avulla.

Kyypron prinsessa.
(Prinsessan af Cypern.)

4-näytöksinen satunäytelmä. Kirjoittanut Z. Topelius
Säveltänyt F. Pacius.

Henkilöt:
Chrysandros, Kyypronkuningas . Emil Falck.
Chryseis, hanen tyttärensä, Suo-

malaistenKyllikki ....Katri Rautio.
Anemotis (Tuulikki) ) (Olga Salo.
Lydia I Chryseiin ISirkka Hertzberg,
Dafne neitsyjä (HelmiTalas.
Naidion J (LilliHögdahl
Medon, kuninkaan sotapäällikkö. Axel Ahlberg
Mee;apontos,kuninkaan vlijnomaii^^^^^^^^H

laskija
Lemminkäinen I
Tiera, hanen asel<umppaninsa^B
Helka, hanen /itinsä .
Ainikki. lianen wisarensa^^^^^^^^^^^^^^^^B

Taavi Pesonen.
Kaarle Halme.
Hemmo Kallio.
Olga Salo.
Maria Rängraan,

Tuoni.
Pärm .
Aallotar

Emil Falck.
Oskari Salo.
Helmi Talas

Ilmatar Mimmi Lähteenoja.
l:nen
2:nen > "Vellamon tytär .
3:mas j
Ulappalan-sokea paimen
Lappalainenorja. . . .
Kyyprolaisia sotamieliiä.

(Sirkka Hertzberg.
.<Kirsti Suonio.(.Helmi Talas.. . .Otto Nävhi.. lisakki Lattu.

Tyttöjenja nuomkaisten
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Nu inkommet:Albion Lampmagasinet Äkta

Viner och spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
Unionsgatan 17.

innehafvare IKolnmbia - velocipederViktor■KijdiTian.
Största specialaffär At 1898 år modell

Alla maskiner äro försedda med an-iör 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 afinhemska skodon. Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.Billigt iparti & minut,

P P TITUTSWTIåTfTi Fotografisk Atelier.
IU. A

-
MJJ Jk AvXIAIMTOk_ MJLMÅ Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk, or duss.

Hr Castegren
Hr Biégo.

Personerna

Frk. Backman
Frk. Liljander
Hr Svensson

Paikka: ensin Kyypro, sittenKaukoniemi Suomessa,
viimein äärimmäinen Pohjola. Aika: määräämätön.

kuoro.

1898.

SK ANE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:
Alla dagar U A # O V nmn Alla aftnar

Middagskonsert
"°* e ■

t
■*■"!P Aftonkonsert

från kl. 3 e. m. Wi/jener Damorkestern J. C. jSchwarz, från \\. 8 e. m.

STA.BLLBERG's A.TELIER.
J.H.Wickels

YIIHAIMÖL

ARRAKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningeniBordeaux 1895.

Jacob C|ungqvists fotografiska Jltelier
Jllexanaersg. 19 (ing. fr. Bagasunasg. 2.)

Utför omsorgsfullt ocb tillbilliga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. Celefon 2453.

Hilda Lönngrens

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

som elegantaste-= Damklädning-ar.=-
Modernt och omsorgsfullt arbete garanteras.

Alexandersgatan 7. T. 638
OBS.! Enda specialaffär.

Lager af fina äkta
Viner, Cognac, Likörer & Rom,

Grönqvistska stenh. Tel. 3 20.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat. 43

Speoialité: CRAVATTER.

AXA LINDHOLM

Ovet avataan k:lo '.2 8. Näytäntö aikaa k:lo 8
ja loppuu k:lo 11.

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

AXEL PALMROOS
Vinaffär.

Juho Wirtanens

Albion Lamppumakasimi
Omistaja

Victor Rydman.
Suurin erityis liike

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

stenvaunuja, Petrokumia &
Benziniä.

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

scher i största urval hos
Firma H. Elimin.

9 Alexandersgatan 9.

Helsingfors Charkuteri
2 Michaelsgatan 2. Telef. 491,

Rekommenderas som denmest=
sorterade affär ibrahchen.

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaeisgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt

ililMi

CLEVELAND. f
Följande tre omständigheter ställa Cle- fe-veland-Velocipederna boty.iligt framfor fe.

alla andra velocipeder, nämligen:
1. BurvelMagren, hviika äro gjorda P

at det finaste värktyg.sstål samt svarf-
vade och härdade med den utomordent- &?
ligaste precision. De äro oslitbara, ab- fe
solut damtäta och kunua aldrigjusteras &»
för hårdt. K^

2. Clevelands Clincher-ringar, &
hviika äro fastade vid kombinerade trä b.
och alluoainium skenor. HJu'en blifva fe.
sålunda utomordentligt starka och. rin- t"
garna de mest elastiska. K

3. Cleveland kedBn är den enda ked, W.
i hvilkea stiftet och blocket äro abso-
lut härdade och den är därför under- fe^
kastad slitning och sträckning ilångt j^
mindre grad än någon annan ked. &.

IBraiidt & Blomberg|
-2 Helsingfors, Mikaelsg. 19. &

LJ
O)
a.
roUl

■
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Balladen från straffängelset
iReading.

Oscar Wildes nyaste dikt.
En bok af Oscar Wilde har nyss

kommit ut iLondon, en dikt med äm-
net hämtadt från hans lif i fängelset.

Redan diktens yttre utstyrsel är gan-
ska egendomlig. Den omfattar endast
31 trycksidor, men bildar dock en liten
volym, tryckt som den är pä ovanligt
godt papper och med veraer endast på
en sida af hvarje blad — motsidorna
äro blanka.

På titelbladet läses: The Ballad
of Reading Gaol. By C. 3. 3."

C. 3. 3." är det märke, som Wilde
bar på sin gtraffångedräkt.

Pä nästa blad läses:
memoriam

C. T. W.
Pörrsoldatidet kungliga hästgardet.
Död i hennes majestäts fängelse,

Reading, Berkshire, den 7 juli 1896."
Det är en dödsdömdfånges öde,som

Wilde skildrari egendomligt gripande
verser.

Han berättar, huru en dag denne
C T. W. uppenbarar sig på fängelse-

gården under den timme, då fångarne
hämta friak luft. Aldrig hade han sett
en man stirra med en så längtanstull
blick upp mot den lilla blåa fläcken
mellan de högafängelsemurarna, hvilken
fångarna kalla himlen. Han själf, en
själ ipina och kval, gick med andra
själar ipina rundt i en annanring och
undrade, ifall mannen därborta hade
begått en stor eller ringa förbrytelse,
då plötsligt en röst bakom honom hvi-
skade: nDen där kamraten skall hän-
ga." Och så fick han veta, att man-
nen hade dödat sin älskade, och alltså
själf måste dö.

Men den fångne diktaren tänkte, att
ivärkligheten en hvar af oss dräper
det han älskar:

Hvad oss är kärast dödavi —
Det ingen neka kan;
Den ene dödarmed en blick,
Med falsk ord en ann,
Förrädarndödarmed en kyss,
Mel svärd en tapper man.
En dödarung, en ålderstyngd
Hvad lifvet kärast gaf.
Med lustans händer dräpte en,
En smed af guld sin glaf.
Men snabbast färdgafhvässadtstål
Ned i den kalla graf.
Dock måite icke hvar och en dö till

gengäld. Icke hvar och en måste ge-

nomgå allt det fruktansvärda som före-
går döden: den ständiga bevakningen
af tysta, allvarliga män icellen, hvilka
iakttaga en, hvarje gång man försöker
bedja, och som passa på att man icke
dödar sig själf och bedrager fängelset
på dess byte. Icke hivar och en be-
höfver känna den sugande törsten i
halseD, när bödeln kommer in genom
den järnbeslagna dörren med handskar
på händerna och binder den dömdemed
tre tåg af läder, på det han aldrig må
komma att törsta mera.
Is-ex veckor vandrade den dömde

under promenadtimmarne fram och åter
på fängelsegården. Han vred icke sina
händer, han endast såg upp emot solen
och drack den friska morgonluften. Och
Wilde och de andra själarna ipina,
som trampade omkring å ett annat om-
råde af gården, glömde sitt eget kval
och glömde att tänka på, om de själfva
hade begått ett stort eller ringa brott.
De endast gingo och sågo på mannen,
som skulle hänga igalgen;kunde icke
tänka på något annat:

Ty ek och alm ha fagra löf,
Som glänsa vårsoUn mot.
Men hemskt att se är galgens träd
Med ormastungen röt.
Ej frukt det bär, fdrr'n slagen är
En man med dödsenssot.

Sålunda gingo de och sågo på man-
nen dag för dag. En dag syntes han
icke under promenadtimmen, och Wilde
förstod, att han aldrig skulle få se den
mannens ansikte mera. De hade mött
hvarandra som två skeppsbrutna fartyg,
hvilkakorsade hvarandras vägistormen.
De gåfvo ingen signal, de sade icke ett
ord, ty de hade intet ord att säga.

Ingen af fångarna hade sofvit natten
förut, ty de fördtodo, hvad som skulle
ske. De hade sett den öppna grafven
på fängelsegården, fylld med osläckt
kalk. Och de blefvo icke tagna ut ur
cellerna, förr än två timmar senare än
vanligt. De stodo och lyssnade vid
dörrarna, och hela fängelset kände, att
döden med sin iskalla andedrägt var
på besök. Så blefvo de ändtligen ut-
släppta och började vandra runde isin

Fotografiska Handels- och Fabriks-
Aktiebolaget i Finland

Helsingfors

Specialaffär
fotogr. artiklar.

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, SKILNADEN_A

Zachr;s Topelius f.
Karl A. Tavaststjerna f.Henrik Ibsen 1828-1898.
Gretve Hans Axel von Tersen

af Eliel Vest.
Ide saligas boningaraf Juhani

ål 1:
■-'rsii det moderaa Grekland ;ii
ISam. Wide.■.Skoi;fViii-iMi af C. M. Reuter.

flnflb-ryska språkgränsenIaf J. E Rosberg.
■.VlollPaulH K\mg Kristian II"Ipä svenska teatern af K.
IFlodin.■tticldarWillibad af Alceste.■Frä.n Paris teatrar af A. von
IKraemer.

krukmakeri af A.Finch

Allo,öfyers.af Tavaststjerna.
Fransk rättvisa, sailanden ma.

nifesterat sigiDreyfys-affiiren
af Koniri Zilliacua.

Till Alphonse Daudets porträtt
af Alb. fidelfelt.

Tallrika illustrationer.
Pris per årgång %r 10: — Enskildahäften k %T2:

OPERAKÄLLAREN. Aftonkonsert alla dagar Festvåning för beställning

Filharmoniska Sällskapet

populära konserten
Tisdagen den 12 April kl. Va 8 e. m.

Societetshuset

Program
Ouverture till op. Mignon" . Thomas

Meycr-HellmundWonnetraum (Dy)

Sommarminnen, suite
Mo-stämning. Våglek.
Den värnlösas vaggvisa. Landtlig dans

Ouverture tillop.Tannliäuser" Wagner
a) Aria ) (Raff.

} för violin
b) Polonaise J [Wieniawski

(Herr Charles Gregorowitsch.)

Prolog ur op. Pajazzo"

BjörneborgarnesMarsch

Obs.! Under solistens föredrag ingen servering

Den enda värkligt praktiska SKRIVMASKIN

// A 31 31O NB,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

Hagelstams bokhandel

Largo

72:dra

gifves

Paus

Handel
Kajanus

(Meg

BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut afendast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Barngarderobesi
Högbergsgatan 45, Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

ODBJS!LoJialorxitoytot.

CARL BERGROTH
Fabiansgatan W:o 29,

Telefon N:o 750

SPIRITUÖSA och VINER
såvälpå flaskor som litervis från fat.

i:sta Klass

BADINRÄTTNING *»
Wladimirsgatan 32. Telefon 197

J. IV. Engberg

Restaurant Catani
«ss§ rekommenderar ***«*

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

Ostende ostron inKomma bvarje vecka!

IJlWimfi^TflWWhlW 1

_ c><>o-o-o-o-a-o-o-<K>-Q
m

Förhindra

Solvejgs sång

$$$& Nytt! &m$
JLndra häftet af Tidskriften

ATENEUM.

Paus

som finnes är

Leoncavallo

Q smällandet af Eder dörr; QJL utestängden kalla och fuk- X
V tiga luften! V

o Dörrslutaren Jäclipsc" 9
V gör^det. 99 Enkel, och lätt att hållaQ
O iordning. Q6 Vihaden.tillsalu.O
C? Helsingfors Q
9 Rullgardinsfabrik, Q
T Humleberg 5. Telef. 1581. T

Eric Sundströms Fabiansgatan 27, hörnet afNorra Esplan adgatan.isamma hu« som Nordiska Bosä'
Fotografiatelier. tillfälle att iännu högre grad än hittila tillmötesgå ärade kunder ;deras fordringar på ett iör
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AXEL PIHLGREN Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
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vanliga ring, och då sågo de hvad som
händt. Ty där, hvarest det hade varit
en öppen graf fans nu ingen. Vak-
terna gingo isin galauniform, och de
hade kalk på de blankboratadestöflara.
■^Éunui ett antal starka, lidelsefulla

Hskildrar Wilde tnkthuslifvetss© stanser
fasor,

"*H Om lagen rättvis är, om vrång?
Jag kan ej gifva svar.
Jag.blott i häktets skymning sett.
Hur hård dess ringmur var,
Och att hvar dag var lik ett år,
Ett ar med långa dar.

«-HI
Ml

Men likasom öfveralltidiktenbryter
dock äfven nu ofvanpå de hemska skil-
dringarna en vemodigoch. mild resigna-
tion igenom: hårda stenhjärtan måste
brytas, innan de kunna renas från syn-
den och få den högstes nåd...fe —

«""*—
\j~r d

Notiser.N^i — Teatrarne iParis och Zola-
affären. Teaterdirektörerna i Paris
beklaga sig öfver de följderEsterhazy-
Zola-affären har för deras kassaintägter.
Isynnerhet äro ledarne af de mindre
scenerna missbelåtna, då deras publik
lämnar detn ännu mera isticket än

.ffären,hvilken är tillökad mednya och eleganta å

,e Pris för visitkortsfotograhv, Pmk 6p:skt arbeti

Besök.! J3esö]i!

Hennes saluhallar
Alexandersgatan 19

— Hagasundsgatan 2.
Subbassementvåningen. Hiifvuding-ang- från Hagasundsg

Försälning- at ailasiaffSmatvaroivfruktei^^Htill moderata prisorM

Herrar Akademici
Obs.!

IStudenthusets Restauration äter man
bäst och billigast.

Frukost, Middag och Kvällsvard
för 50 mark per månad.

RESTAURANTtfIP*Kaserngatan
"

JR Uft

Fullständig restauration! wa1
Öl på seidlar Varma portionerm. m W^M iLB

£7. Ivanoff.

j. SEX M A N N.
Ang-Korffabrik.

Humleberg 5. Tölö. Tel. 13 34,

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

Finska

t,*A*Alt,,»lA,»l

FLOR
(från Paris)

200 olika mönster från 50 penni

Konrad Björkegren
Hennes' hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

Damhattar
Barnhattar

Störstaurval JBilliffa pris

hos

Konrad Björkegren
Hennes' hus

JULIUS SJÖGREN g
*j Mikaelsgatan 4, Centrals hus.

$ Ylle- och trikotvaruaffär. »
ti Välsorteradt lager. Billiga priser.

*

Claes % Fiendes
Starka och pålitliga

PiNvelocipeder
äfvensom

Waverley
eleganta och lättlöpande dame- och herrve-
locipeder samt alla sorters velocipedtill-
behöroch reservdelar

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

Ständigt lager af färdiga
BARIfKLADEIt.

Beställningar emottages,

BarngarderobenNya
2 Mikaelsgatau 2,

K. F. Larsson

C. E. LINDGREN's
Borst- cfc I»oixs©lfa.Tfc>i*il3C.

Rödbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus.

lönta tillvärkningariparti och ml-
irsäljare erhålla högrabatt. Order

Järnsängsfabriken,
EndaSpecialfabrik iFinlandför

Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare ände utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersg-atan50.
EMIL REHNBERG

OBS.! Fullständiggaranti.

Märkning
Swift"och alla sorters tapisseri-

arbeten utföras af
Sally Wredenberg

Lilla Robertsgatan 1,1tr. upp
m. flSpecialite

Guldbroderi.

fåamfirini <ftestauranl
ESPLÅNÅD-KAPELLET.

Efter utländskt mönster serveras direkt från fat
TillUngerska ochRhenska

Viner m.m. *3Zya
3.å 75 p. per seidel (Sel?öppen)

OBS:FRISKA OSTRON,
per dussin Fmk 2: 50.
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Helsingfors, JJerggatan 10.

konserver m. m

10 e. m. e. m. Sön-Saluliallarna öppna: Helgina dagar 7 f. m
H.i f. m. och 6— lo e. m.dagar 7— '

hvad fallet är med de större teatrarne,
Flere hotaä af ruin, ifall detta fortfar.
De afstatenunderstöddateatrarne hafva
det något bättre. Inkomsterna vid
Stora operan ha i år varit de samma
som i januari i fjor, men däremot har
Théåtre Francais under förlidenmånad
i år blott haft 216,724 francs emot
242,180 under samma månad i fjor
och Opera Comique blott179,150 francs
mot 237,172. En enda privat teater
har icke rönt något inflytande af da-
gens politiska förhållanden, nämligen
Porte-Saint-Martin, som tack vare Bo-
stands nya drama på vem, Cyrano
de Bergerac", inhöstat 348,616 francs
eller mer än tre gånger så mycket som
under januari månad i fjor, då inkom-
sten blott uppgick till 106,604 francs.

—
nKirke" betitlas ett musikdrama

iett förspel och tre akter, musik och
täxt af August Bungert, hvilket nyli-
gen uppfördes första gången a k. ope-
ran iDresden och mottogs med stort
bifall. Rent af beundransvärdt var
återgifvandet, skref en recensent. För-
fattaren-kompositören inropades uppre-
pade gånger, äfvenså generalmusikdi-
rektör Schach. Otaliga gånger fram-
kallades under jubel Scheidemantel
(Odyssevs) och framför allt fru Wittich
som Kirke.

— En föreställning med förhin-
der. Ioperahuset i Palermo stälde
publiken vid uppförandet af nNorma"
till sådana scener, att polisen måste
ingripa. Hundra personer blefvo ut-
körda och tio häktade.—
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Ett och annat.
Hur man roar sigiNewyork. Jätte-

stadens four hundred" eller, med an-
dra ord, medlemmarna af den finaste
societeten, kunna nu glädja sig åt ett
splitter nytt och särdeles originelt nöje.
Man skulle kunna kalla det te-vattens-
bjudning, men då måste man skilja
mellan te och vatten, hvilket här bör
närmare förklaras. Tillställningen går
af stapeln på följande sätt:

Man hyr ett finare badhus med en
stor bassäng. Dit inbjuder man några
damer och herrar på te, men endast
på det vilkor, att de äro lifvade för
att vara med ocb plaska ibassängen.

Ett nytt slags te med dopp!"
Sällskapet anländer, ikläder sig med-

hafda bad-dräkter, hvarpå hela klungan
plumsar ipå en gång. Det säger sig
själft, att vattnet ej får vara för kallt;
jämförelsevis bör det också vara tam-
ligen grundt,

Ja — sedan nu sällskapet varit vatt-
lagdt en stund, serveras te etc. på fly-
tandebrickor med högtuppstående kan-
ter. Man mötes efter „doppet" åter
på kvällen, t. ex. på en bal, till hvil-ken man inviterats af någon bland de
idet pikantanöjetdeltagande societets-
damerna.
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Ansi
UirninTlini/ Med ånga och massage rengöres huden från
iliöluliloK pormaskar, tinnar, frassel etc,hvarigeuom hudenstär-
11J yIuUAUJA tes och uppfriskas. (Amerikansk metod),

AGNES JOHANNSENtsbehandling N. Esplanadsg. 27, 1 tr. upp
Telefon 83.

Kekommenderar sinaprTsue^B
nut till billigastepriser. Återf^Bfrån landsorten expefiieras prompt

G E. L

Ledig annonsplats

lekorationsföreniåloch apparater, är därförei Eric Sundström.
Fabiansgatan 27ir. dussin

Bodega JlndaluzaStörsta urval

f^f^^w^^ori N:o 28 XTnionsgratan N:o 28.

Servering af uteslutande äkta natur-
viner,frukter,läskdryckerm.m.billiga priser

i

glasmagasinet
Mikaelsgatan 3.
vid Sidornwska affären

OSKAK AK&XBIZ.
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W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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(oliimhiis -velocipederna
sinnrikt konstruerade

starka,
lätta,

lättlöpande 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 års illustreradekatalogharutkommitoch
sändes gratis

Agenter antagas ölver hela landet å orter där
viej förut äro representerade.

Observara noga
briksmäike

Finska Velociaffären,
Helsingfors, V. Henriksg. 16

J. C. M^XMONTAN »P M © L6(S
Innehaivaro:E.BTyberg, Ledig annonsplats.

diner & Spirituösa. för munnens, näsans o. hudens vård

Brefpapper Fredr, Edv. Ekberg.Ang. Luih. Hartwa! K. A. DAHLIN
DROGHANOEL,

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

Helsingfors, Alexandorsg. 26, Bageri&Konditori Glogatan 4.
Telefon 169,

olinierade
Eirmatryck utföres billigt 52 Alexandersgatan52

Tillverkningeii står
under kontroll af filo
sofie doktor Hj. Modeen.DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Löhst-s parfymer.
Heleolin (Kåttgift)
Viol tvål m. in.Alexandersgat15 Helsingfors Jacob Reincke

ISH!

HOTEL KAMP.
Måndagen den 11 April 1898 Tisdagen den 12 April 1898.

program: program:
1. Havthorne, Marsch Kaiserparade,Marscli
2. Aubade k ma Mie Bosc

Couplet Quadrille3. OuverturezuEine nachtinVenedig" Strauss Frauenherz, Mazurka
4. Miillerlieder, Walzer Wahlstedt.

Schmeling.
6'schichten vom Stock im Eisen

Walzer6. Fragmente avs Zeller

Fragmente avs The Micado"

7. Ouverture zu Wiliielin Tell" Rossini Ouverture zu Die Zigeunerin1'
8. Wiener Praterleben, Walzer Translateur Seufzer Walzer

Komzak9. Wiener Volksmusik, Potpourri Koschatlieder, Potpourri
10. p'antasie avs »Carmen Bizet Bohemie, Polka
11. Nordisches Bouquet Sohwarz Fantasie avs »Mignon"
12. Vinea, Galopp Ziehrer Weai-a Pascher, Marschener Damorkestern J. C. Schwa

H:fors 1898, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri
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Franska Lifförsäkringsbolaget g^

ILUR B AlNE,|
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.

Garantifonden: 98 miljoner Frcs. ||)
(5S Bolaget meddelar fördelaktiga'försak-@ft>

ringar af alla slag. Genom samarbetemed gä^*i§| sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
(Äfe baiue et la Seine beviljas de försäkradevid tgh
iST sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,

hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för-
(Sfe säkrade och hans familj, som ock de per- ig)

söner, med hvilka han står i affärsförbin- Ss?
(jSs^ delse för den oundvikliga förlust, som en ?g£j)
(^ sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- @h

leren olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- JS:
\Ä? skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
(^§ premierna för hela sjukdomstiden och utbe- Élfy
;?X taiar 3/4 af kapitalet,om sjukdomen är obot- SK
(Sä? lig och resten vid dödsfall.
<j^ Bolaget L'Urbaines försäkringar äro 0h

därför särskildt att rekommendera för her- jrf?
rar affärsmän, då det gäller att säkerställa

'gfö större affärsföretag genom lifförsäkring, &h
emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-

($Sp samma störingar svårare sjukdomsfall all-
(tg& tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- &h

ges- och förlagsman stora förluster.
()5^ ' För dessa väsentliga fördelarerfordras
■^ icke några extra premier utan endast att 08)
j^H den försäkradeafstår från den årliga vinst- gjf*Sip andelen.

Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. |Jg)

H Qarlvon %3ffnorring. É

jffl ■fIf desProiiriétaires Yinicole deCoffMC^
J. G. Monnet £ Co (f. d. Salignac & C:o)

iCoffnac.
Kommanditbolag, grundadt år 1838 med ett aktiekapital

af 4,000,000 francs.

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

Mahr

smäckra

vidstående fa-

§ Kongl. Karolinska Institutetsi
Q BÉteriégiskJalioratiiriura. g
Ä På begäran af Tandläkaren Herr A. Ä
af Lenhardtson har jagundersöktett afhonom af

sammansatt munvatten, kalladt \J/
G Albin Lenhardtsons QG STOMATOL G
■«■ och får häröfverafgifva följandeintyg:
fS 1. Lösningen äropalfärgadoclitill reak- Ä
af tionen svagt alkalisk. pf
%ZJ 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen \J#S iclie giftigt. Q3T 3. Den förhindrarunder en tidafminst jf%& 24 timmar syrebildning imjölk. \j
fS 4. den värkar upphörandeellerhögst Q3C väsentligt hämmande af förruttnelse- 3T0 prosesser. O
Q 5. Den dödar kolerabahterierpå Va QYr minut samt tyfoidfeberns,difterins och Yr
C3rosfeberns bakterie på omkring 1 minut, \y

(> Den dödar utspädd med 2 delar Ä
3C vatten kolerabakterierpå mindre änlmi- Yr
© nut, rosfeberns ochdifterins bakteriepåmin- Q
(*l dre än 2 minuter samt tyfoidfebernsbakterie Qaf på 3 minuter. 3C
\^ Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet \£

sålunda eger förmågaatt upphäfvasyrebildning och för- f^rattnelse imunhålan samt ytterst snabt förstörsjuk- v/
j^\ domsbildande bakterier,som därstädeskunna förekomma,

måste jag på det högsta hos allmänheten förorda V^
dess bruk. f^\J Att det samma äfvensomyttre medel imångahän- \^
seende böräga en vidsträckt användningframgår osökt

<Wr af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande värkan. \J
Q Stockholm, den 6 April 1895. Q
/T% Med. Dr.,Docentibakteriologi vidKarolinska Institutet, /j

i— ~^b- ■ .^H^ -^^^ .^^m*. .^^*~ ~^^k »-^ .^^^h. .^K^ .^^^h.
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Fönstervadd.
Fönsterkitt.
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Skilnaden 15—17.

Largo

iiimii mm
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Sadu å 20 p:i

Elvira å 15 p.i.

Reine de Hol-
/aflrfe a 15 p:i.

hos

Bion
Strauss,

Strauss
Hän1el

Wagner
Sullivan

Balfe.
Ivanovici
Seidenglanz
Felix
Thomas
Hornisoher
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