
älskar Aspeiund. Möbeiaffar. Central Passagen. Tel. 28 1

Tidning för Helsingfors
Rekommenderas SVEA"

Brand & Liffcrsäkrings
AktiebolagTeatrar och Konserter.Adolfme Eriksons

Hygieniska Ansiktsbehandling,
Obs! Hemkommen på en kort tid. Kontor

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

J. N. Carlander.

N:o 85 Söndagen den 18 Mars 1900

»»» DANIEL. NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. *«
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 16, Telefon 27 70
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Söndagen den 18 och Måndagen den 19 Mars 1900,

kl. 7,30 e. m.

För nionde och tionde gången

Karin Månstlotter.
Skådespel i5 akter af Adolf Paul

Erik XI^V Hr Lindroth
Karin Månsdotter Frk Svanström

THr StavenowHertig Johan \ .;Eriks hallbroderHertig Carl j (Hr Eosqvist
Svante Sture Hr Malmström
Nils Sture Hr Klintberg,

Hr HultmanGöran Persson, Eriks sekreterare
Hr LindhJolian Henriksson, Johans sekreterare

Sten Eriksson Lejonhufvud Hr Engelbrecht

Jacob Bagge, Eriks amiral Hr Svedberg
IJionysius Beurreus, Eriks lärare Hr Lindström

Hr LindhJacob Teijst, GöranPerssons skrifvare
Hr PrechtEn skrifvare

Första borgarkvinnan Fru Precht

A.ndra borgarkvinnan Fru Lindh
Frk LindmarkTredje borgarkvinnan

Hoffolk, Erkebiskop och Präster, Pager, Drabanter
Landsknektar, Borgarfolk

Börjas kl. 1,-w och slutas omkring kl. II e. m

*&£&^M€€€€& Sundströms Fotocjrafiatclier, Fabiansgatan 27

fotografiska Randcls- $ fabriks-
Hktiebolaact i finland

«Ss Helsingfors ««*

I. Fotoffra.fi.ska. artiklar,
11. Fonografer, Graph.oph.oner

111. Scioptikons,Kinematoffrafer
JRöntffen- och Medicinska apparater.

N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp

TV. A.utomobiler, Velocipeder.
V. Kontorsin.rednin.ffar,Skrifmaskiner.

Mikaelsgatan i,Itr,

t=3
CO

Jakob Ijungqvis

is ka Ate ierFagra
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

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

Nya Tapisseri-
affären.

Telefon 3201Hagasundsgiitan 2.

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment

Vid partiköp rabatt.
Jff. W. Schalin.

~Not- och lustrumenthandel.
Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 12 51

Störstn la^er af Flyglar,Pianinos, Orjjolharmonicr'
k orkpstfriiistrunipiit. Specialitet: Flyglar & Pia^
ninos friin världslirman

Carl Bechstein iBerlin

££££^€€€€€€
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

Svenska Teatern.
<rsr \TIr

— '—^^

Personerna

J. H. Wiekels
Vinhandei.

Arraks Punsch,
prisbelönt mod guldmedalj vid inånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derepris (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.

oss.*- Nya Glasmagasinet -;::-*««

Hörnet af Östra Henriksg. och Alexandersg
Oscar Alexsiz

G. Tahfs
Ylle & Tricolvaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser
HufvudHepot af Dr.Lahmaims un-

derkläder.
Ensamforsäljn. af JouvillS & ClO*S

i Grenoble världsberömda handskar.
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Kontur Vestra kajen 18»SKÅNE", Brand- & Lifförsäkripgsaktiebolag: G. F. CARLANOEK

Alla dagar Hotel Kamp AftonkonsertMiddagskonsert
I:sta Rumäniska Salon-Orkestern J. G, Dimitriou. frän kl. 8 e. mfrån kl. 3 e. m

A.TELIER A.POLJLO.

Alla aftr ar

CD
O= MAGASIN DU NORD.

X. XJ X J&Jji.JXX/xA.XLXi Porträtter i visitkortsformat å 6 mk. pr duss
N. EspJanacg. 31.

(Ca'anis hus.)



HaFald Wasastjemas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden4.
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.=Hälsan är det bästa! BODEGA ESPANOLA
använd därför Filharmoniska Sällskapet. (Etablerad 1883)

Ramie-underkläder. Helsingfors- iliai Försäljningi parti och minut afendast äkta utländskProgramJulius Sjögrens Trikot- och yilevaruaffär Viner &
Mik Isgatanioch Centralpassagen Spirituosa

Emma KriilFs 65:te sÉs^^lX^^Bz^iieTaTderobeiiMODEIFFAIt Ständigt lager af färdigaPopulära Konserten & A. BARNKLÄDERInneh. Emnru Wickström
Gloyatan 3,

«£.

rir ständi JPASSAGEN? Beställuinga^^^BI TT7^ nv;i-to i liranehen oc!
iti^ri^rTtkia^utHrbete. Tisdagen den 20 Mars 1900 K. F. LARSSON

E. W. Salenius -A.ls tietoolagetOuverture till op Kung Karls
UllSTagtMineralvattenfabrik

Ballad Alexandersgatan 21, (Tallbergs nya hus.)
Generalagent för Liberty C:o. Lmt. Londonrekommenderar ät en ärad allmänhet sina allmänt Pacius

för stråkork. .Suomis sång-berömda tillverkningar Möbeltyger:
kretonner m. m.
Möbler & mattor.

halfsiden, velveteen. gobelintyaer
Engelska lampor och metallvarjr
Konstnärligt krukmakeri.Fabiansgatan 20. Telef. 756 Soldatgossen

Paus
Tel. 2776. gmS&iÉj3 ST® TeL 2776 j^esfaui?ant

Oaverture till ..Hussiterna Dvorak

Vcdf sutrad, kluTven, hemkörd per telef. Konsert X:o 2 (d-moll) för violin. Bruch Gaf anFörspel Intermezzo Fiuale 1.HyfSadt och ohyfladt virke. (hr Johannes Sohäffer.)

Paus Helsingfors Nya Musikhande!Restaurant Förspel och Tsolden's Liebestod ur Fazer & WesterlundTristan och Isolde Wagnei
Största Not- cch Instrumentaffär& f♥nyberg. Eols harpa Berlioz

Ungersk marsch Liszt Nyheter!

Konserten äger rum i

Societetshuset.

Jean Sibolius, Athénarnes sång.
Jean Sibelius, Koskenlaskiau Morsianmet.

Selim Palmgren, Deux Contrastes, pool' Piano.
Oskar Merikanto, Uusia Lauluja.

Erkki Melartin, LegendI. pour Piano.
Ekman-Sibelius, Sången om korsspindehi

Helsingfors
Glassliperi

Rödbergsgatan 14 Telef. 2686.
Den enda värkligt praktiska SKRIF 31ASKI3V Fazer & WesterlundDekorationsslipningar å spegel-,iönster-

ocli dörsglas, fönsterskärmar m. ni.
som linnes är Fabiansgatan l(i Alexandersgatan 06,

HAMMOND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift Specialaffär för Korsetter.Finnes på lager hos

Svenska prisbelönta & andra utländska fabrika
ter ialla storlekar samt prislägen.

Största urval af korsettfjedrar & planschetter
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,cfss^rå^å^Sii^-^^tHbl td .PCT J till billigaste priser, hosGeneralagenter förFinland & Skandinavien
Mm > »i 3 O i

—
» -H

!> ixi i« o c= g O. Grundström.
N:o 26 Alexandersgatan N:o 26

§='«- ;> fsl~~"* 77>%?it:if?rr

£uj Z S CÖ C-,
*

&4k &&$* 4* 4*&&
C.E.Lindyrens Borstbinderiaffär,

Hagelstams bokhandel: Alexandersg1. 46. Centrals hus

Tidskriften
AlJa sorters finare och gröfreBorstar & Penslar,

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

OmförgyIlningar Wilhelm Salins snörmakeriaffär12 mark per årgång
Sven Strindberg & C:o,

Skilnaden 6
Alexandersg. 50. Tel. 16 17

förfärdigar och törsäljer alla slags snörmakeriarbeten
från de enklaste till de finaste slag. För.möblertofs-,
boll-, nät- och andra fransar, galler, tofsar, snören,
möbelband. SpjällsDÖren med toisar från 1:50 till
högre pris! Endast ide modernaste mönster.

Rikt urval utländska
Konstnidskrifter4j?

Omsorgsfullt arbete. Billiga priser.

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte
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S Wagners ,-,Meistersinger"

i fara
Strax före början vid Meistersing-

ers" senaste uppförande å Stora Ope-
raniParis härskadedenstörstaförvirring
i såväl orkestern som direktionskansliet.
Orkestermedletnrnarna märkte nämligen
till sin stora förskräckelse att partitu-
ren till både första och andra violin-
stämman saknades. Kapellmästar Taf-
"anel kallade på den person, som hade
sig noternas fördelningombetrodd, men
denne iörsäkrade vid sin heder att han
ordentligt utdelat noterna inom orke-
stern. Direktör Gailhard lät af hvar-
enda vid scenen anstald person genom-
söka alla vinklar och vrår, men för-
t;ä*ves; noterna förblefvo borta. Pu-
bliken, som förlitande sig pä operans
vanligen pä bestämd tid b -gynnande,
hade infunnit sig pä klockslag, började
g;;va tecken till otålighet, och det ifrå-
gasa111

-■Felan i dir.ktiocsiogen. att
öodgäs meddela salongen att den Wag-
nerska operan a!' törekommen anledning
mäste lör aftonen inhibieras, då just i
detta ögonb.ick en maskinist kommer
inrusande med de saknade noterna som
at' honörn funnits i en vrå uppe på ri

dävinden. Direktör Gailhard föllivan-
makt, kapellmästar Taffanel ilade lik-
blek och skälfvande af sinnesrörelsened
i orkestern men inom några minuter
hade han redan återvunnit sitt lugn
och dirigerade ouvertyrenmed van hand.
Af allt att döma härrörde saken icke
af något dumt skämt, som först antogs,
utan var en slugt genomtänkt manöver

Mästersängarene". Mästersängarene" hade icke varit upp-
förda under året och enligt reglemen-
tet för Stora Operan skall ett stycke,
som ej äter uppföres inom en tidrymd
af tolf månader helt och hållet strykas
från repertoaren. Det återstod dock
ännu några dagar af denna tidsperiod
hvar.ör också direktionen enkom anord-
nat representationen. Man erinrar sig
möjligen de oerhörda svårigheter den
aflidne Wagnerkännaren Alfred Ernst
hade att bekämpa, för att tå sin öfver-
sättning af libretton antagen vid stora
operan, i stället för ett par fullkomligt
odugliga godtköpsöfversåttningar som
samtidigt inlämnats. Och man antar
att det nu utförda,men lyckligtvis miss-
lyckade strecket mot operans framfö-
rande, varit en hämdgärning at någon
hvars intresse tidigare lidit afbräck
därpå. Den med all sträDghet inledda
undersökning som härom pägär. skall

måhända bringa ljus i saken. Emeller-
tid äro alla försiktighetsmått vidtagna
för undvikande af liknande förvecklin-
gar vid framtida uppföianden af den
Wagnerska tondikten.

-««»K

Ett fiasko å Centralteatern i
Kristiania

Hvad som förmätt det unga, ännu
icke sadelfasta teaterföretaget att till
spelning antaga Möns Lies senaste tre-
akters drama ..Don Juans död", för-
blir en gåta for hvarje vanlig dödlig,
Man hade dock bordt kunna förutse,
att däraf skulle inhöstas blott löga
glädje. Och skulle man nu ändtligm
uppoffra sig för den unga, gryende li-
teraturen, så borde det nog iui.nits vär-
digare försoningsoffer än detta pseudo-
drama, hvilket väl är det mest omogna
arbete för scenen, som någonsin .-ett
trycksvärta

"S i vilja nu icke ingå i närmare be-
dömande af själfva pjesen, som rör sig
mellan de mest uppstyltadegalenskapei
och de tarfligaste banaliteter,M ns Lies

Pegasusa har redan förut
af kritiken tätt sitt rätta tuottaganiie.
Den unge diktaren kan med samma

ätt som styckets mywti-ke hr Narpoti,
stolt häfda satsen: Hvad angår det
min konst att uppfostra smaken". Och
han kan lika ärligt erkänna, att den ej
förmått öppna nya vyer för ens de mest
mottagliga

Dramat rönte också sådant motta-
gande det förtjänade. Etter att under
föryta akten helt beskedligt hafva sökt
hälla god min i elakt spel, begagnade
sig publiken i andra akten af den enda
törnutiiga utvägen —

att skratta och
drifva med hela parodien. Och mun-
terheten steg ju längre kvällen led, tils
man slutligen skrattade så det genljöd
i teatern. Ett par energiskt ledda tram-
ropningar etter de två sista akterna,
möttes af icke mindre energiska hviss-
lindar

Öl ver sjäifva utförandet är lämpli-
gast att bereda öfverseendets tätaste
-löja. Det mest anmärkningsvärda där-
vid var det oförklarliga allvar, hvar-
med de spelande serverade ..snavset".

Under u^t teatern långsamt utrym-
des, äterljöd där en af si3'ckets bastå
repliker. Den uttryckte pä ett had;sk|
-art publikens enhälliga och
lyder så Be^rafva uselheten
tasliyt! J

Lorens Btflalmsfröm, Herrekiperi



AXEL PiHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris'1889.

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

falnikat samt skodon Till nunpris
j L. Lindqvists tyg- och skohandej
Anneo-atan 8. Telofuii^^^^^^^fl22 68

Kauluksenne,

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 BenkSäder för fest
och hvardagsbeliof förfärdigas snabt och omvisit-

sorgsfullt
Godt material, fin snitt och skickliga arbetare

Priserna särdeles moderata.
Färdiga kostymer,paletår och benkläderpå lager
Frackkostymer uthyras.

Bekladna.ds-JBola.ffet A.a.lto &C:o
Tel. 15 OS.JSa.nga.tan N:o 9.

Ivar Schoultz

Linoieumsaffär
Boulevardsgatan 28

SUOSVI. TEAATTERI
Sunnuntaina Maalisk. 18 p. 1900

Kustaa aiaasa.
i-näytöksinen n&ytelmä (7 kuvaelmaa). Kirjoittanut

August Strindberg. Snom. Benjan,in Leino.

Henki1 u t
Kuaingas Kustaa I:uenPrinssi Éerikki . Benjamin Leino

Knut Weikman.
Evert Suonio

KuningatarMargaretaLeijonhufvudKirsti SuonEbba, nunna Wretan luostarissn..
Olga Salokuninkaan anoppi

Maisteri Olaus (Olaus Petri) . .
HermanIsrael.Ltibeckiläinenneu-

Axel Ahlberg

TO9herra Kaarle Halme
Oskari Salo.Jacob Israel, hanen poikansa

Måns Nilsson Aspeboda, \ ka)Anders Persson Ranhytta,Isen
Ingel Hansson, ftajia

(>tto Närhi

N]ls Söderbyläinen
Taavi Pesonen
Hemmo Kallio
Adolf Lindfors
lisakki Lattu.

Göran Persson. Eerikin sihteeri

Hilma Rantaneß
Olga Leino.

Maisteri Stig, pappi
Måns Xilssonin vaimo
Barbro, hcidän tyttärensä . . .
Agda, kapakkaneiti
KaarinaMaununtytär, kukkaisten-

Elvira Willman

nayöjä . . . . .Lilli Jiög-dahl.
konttoristeja f^etarl^P°joalmela.

Hlviim Salmela.

David.
Engelbreckt, vuorimies Taalaissa
Sotapäällikkö
Näytökset: l:nen näytös: 1. MånsNilssnn'in luona
Taalain kuparivuoristossa. Jl:nen näytös: 1. Hansa-
laiskouttoon. 2. ..Sinisen kyyhkysen" kapakka (Pitkä
väliaika). III:s näytös:1. Kuninkaan työhuone. 1\ :s
nävtös: 1. ToriHansalaiskonttoorinedustalla. 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 Yjll

Franska Lifförsäkrings-
bolagetm iimm mm

U:11UniilLr« 9mI IAktiekapital:12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcsm 9

imm

Bolaget meddelar fördelaktigaförsak-
ringar af alla slag. Genom samarbetemed SjsP
sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL*Ur-
liaiiic et la iSeinp beviljas de försäkradevid gh
sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för-

m
säkrade och lians familj, som ock de per- &fr
söner, med livilka han står i affarsf'tirl>iii-
delse för den oundvikliga förlust, som en \g!£j
sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- &h
ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetetter- 3«?
skänker nämligen, såsom allmänt bekant. t§{^
premierna för hela sjukdomstiden och utbe- £fh
taiar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- Aj/
lig och resten vid dödsfall. (§sp

Bolaget L'Urbaines försäkringar äro i&h
därför särskildt att rekonunendera för her- /

rar affärsmän, dii det gäller att säkerställa öjji
större affärsföretag genom lifförsäkriiig, £m-
emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- *äsj?
samma störingar svårare sjukdomsfall all-
tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- saft.
ges- och förlagsmaustora förluster.

För dessa väsentliga fördelarerfordras *^
icke några extra premier utan endast att äjj\
den försäkrade afstår från den årliga vinst- g?
audelen. S/'

&fi Geiieralagenturen:H:fors, Ö. Henriksg. 1. io\
Qarlvon sSlnorrincj.

Då jag öppnat en nyHelsingfors Elektriska W
A. Nikasislei* s» Belysnings AktiebolagMikonkatu 11. Tel. 303

Oikeita. vi/ \I7 i gården N:o 6 vid WilhelmsgatanKasarminkatu 27 Telef. 916Viinejä,,J£onjakkia. f
Rommia ja Liköörejä. Toimittaa sähkövaloa. j hos ilen iirade allmim

Pyytäkää hintaluettelo! heten vördsammast rekommendera
Myy sähkötarpeita. mitt lager af ryska och linska

möblersamt researtiklaroch korg-
varor m. möambrini Rcstaurant. D. K. Papa=Anastas

«
vi/
vi/
vi/
vi/
vi/

VI/
II vi/ H

Sivori Sl & &
é Merikannon
IMauiftmnkaNiiiii

Wiipurissa |He Isingissä
Aleksanterinkatu 21. >{j Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. vt/ Tel. 29 22.

kMI Professor Wagners

iGödningsämnem
l-w för krukväxter i rum. Försäljer äfven hos Ä
(M$ Trädgårdsmästaren Edvard S. Stenius, V. p£
AuA Hefinksg. 6. Obs.! Omplanteringdelvis icke a*,i

W nödvändig. f%Mj Wilhelm Kommonen
Un-ionsgatau 16

iQQQQQ000 §Q 0000
Mineralvattenfabriken

§anifa§
rekommenderar sina tillvärkningar

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 31 91.

ö iQQQ o "oo

Teater och musik
Iden nyligen öppnade tyska teatern

i London hatva föreställningarna att
glädja sig åt synnerligen stor trekvens.
icke allenast af den tyska publiken,
men också af den rent engelska socie-
teten. Då nu senast där uppfördesSv
derrnanns „Lyckan i skymundan" tog
sig däråt 1 en engelsk kritiker anledning
påpeka den stora skilnaden mellan den
modärna tyska dramatiken och de nu-
varande engelske törfattarenasproduk-
hon. Säkallade psykologiska stycken
« själsdramer" förekommeregentligenalls
icke at senare tiders dramatiska för-
fattare i England. Utförandet af det
Sudermannska dramat ställes af den
engelska kritiken synnerligen högt. En-
ligt tyskt omdöme stod det dock hvar-
ken ö.ver eller under en vanligmedel-
god prestation. Ja än mera! — de

ska skådespelarna uppmanas att
äsöka den tyska teatern tor att luia

at tyskarne deras konstnärskap.
»Weatminster Gazette" yttrar bl. a.
härom: Sudermann har otvifvelaktigt

omställt för oss värkliga människor.
;ch rollerna gåivoa också sä klart och
naturligt, att det var alldeles omöjligt
att ej med störstaintresse följastycketfrän början och till slut. De tjata
-kädespelarena förtjäna i högsta grad

Tobaksfabriken

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

Barnson 2" (Trämunstycken) och "1899".

beaktande ai vara yrkesskådespelare
för ej allenast den mättmllhet och lätt-
het hvarmed de röra sig på scenen,

men ock än mera, tor den tydlighet
och särskilda naturlighet, de lägga sig
vinn om i sattet att tala på scenen,

nägot som står ianmärkningsvärd mot-

sats till hvad man far höra af dan en-
gelske genomsnittskådespelaren, ja, t.o.
in. af annars ganska framstående arta
ster.

Eldoradoteaterns iKristiania direk-
tör Mossin har uppsagt hela sin perso-
nal från och med utgången af denna
säsong. Man tager nog icke fel om
man kombinerar denna hr Mossins upp-
sägelse med den kände svenske teater-

direktören Hjalmar Sellanders sedan
några dagar vistelse i Kristiania. Och
det torde knappast ligga synnerligen
långt utom möjligheternas gränser att

detta be.-ök resulterar i ett massenga-
gement af Eldorados nu afgäende per-
sonal.

Att direktör Moasin så här tidigt
på säsongen allaredan uppsagt sin per-
sonal, har till största del sin orsak i
de nu iKristiania rådande, man kunde
nästan säga förtviflade teaterförhällan-
dena. Han vill icke stå risken att
börja en ny säsong och han vill lämna
sina sujetter möjligast lång tid för att
söka nytt engagemeut.

Hr Mossm har från flera håll emot-
tagit anbud om förhyrande af Eldora-
doteatern. Det torde äfven vara ifrå-
gasatt att från hösten omgestalta före-
iaget till varieté. Tillsvidare är likväl
äunu ingenting säkert afgjordt om tea-
terns närmaste öden.

En ny Strauss. Det ser ut som om
försynen icke ville tillstädja att der
med så mycken ära höljda musikerfa-
miljen Strauss skulle utdö. Det har
nämligen nu åter uppträdt en „Strauss"
pä den musikaliska världens horisont.
Johan Strauss junior, son till Edvard
Strauss och brorson till den för ej län-
gesedan aflidne så genialaJohanStrauss.
har efter att under senaste vinter fä-
stat uppmärksamheten vid sig genom
några angående operettkompositioner,
numera helt och hållet egnat sig ät mu-
siken, isynnerhet den i Wien, och för-
bereder en konserttournée genom Tyak-
] md m. fl länder, med en särskiklt tör

syftet bildad orkester under hans diri-
gentskap.

Under Pariserutställningen kommer
Colonne-konserter att gifvas i gamla
Paris" vid Seinen, mellan Alma- och
Jenabryggorna. Därvid äro måndagar
och tisdagar förbehållna för fransk mu-
sik, onsdagar och torsdagar förutländsk
musik, fredagar och lördagar förinter-
nationell musik, samt söndagarna för
folkkonserter. Ett bestämdt antal da-
gar äro reserverade för större franska
eller utländska musikföreningars even-
tuela konserter. Afven sångkören från
S:t Gervais har för afsikt att uppträda
i „Gamla Paris".

Gunnar Heiberg skrifver på ett nytt
skådespel, som han hoppas hafva fär-
digt till hösten.

"— **— "

prick alltid

jMonopole sec"!

M. EspSanadg. 33 & Unionsg. 28.



W:m, EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödarkolerabakterier på enhalf
minut samt tyfoidfeberns, difte-
riens och rosfeberns bakterie på

en minut
enlie int\ trän

D:r E. Selander, D ld K
Karolinska Institutet iS

D:r Axel Holst,
vid I*iiivci

D:r F. Huedpe. I

D:r R Bassenge, Assis

D:r Girand, 1 Municipa

D:r M. Raskina
k Kliniska Institutet iSt. P>

Nt vid FarmaD:r K. G. Kuylenstienia^^sifc
cönt. inst.ii i Stod'

Finnes till salu å Apothek, Drog
affärer m. ti

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

"♥"^"♥"♥(♥l«l«««8«»«l<»D

Brefpapper
rikhaltigaste lager af utländska och inher

V ska sorter, linierade och olinierade.
|Firmatryck utföresbilligt, t

Dahlbergs Pappershandel. J* Alexandersgatan15. «

Champagne JS
q Mont de Bruyére S,

säljes i minut hos de flesta Herrar handland
Serveras å alla större hotoll & re.staura- Öll'

tioner. Partilaperhos jj
o Ernst Tollander.
C5S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

"
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dunne
"Möi pöiS 0,,

ficidsiccß $ C:0 Reims,
serveras å alla restaurantei
och finnes att tillgå hos eU

ilösta vinliandlande såväl i
Helsingfors somilandsorten

ré & nV- Th

Partiorder upptages å lif-
försäkringsbolaget L'Urbai-
nes kontor, Ö. Henriksgatan

N:o 1. Tel. 13 57

«*«««*««««*«»««

Fredr. Edv. Ekberg.

k KonilitoiiJämn
52 Alexandersgatan52

Helsingfors
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Sörnäs
Sörnäs

Pilsener!
Porter!

Prima råmaterial
Prima vara.

Sörnäs Ak t/eBryggeri,
%:.A.AV.Å^Ä^jCKUbs-J^KA K^KAK^KA^^K^lk^K^

&
Jt

.K

£). Q. Ditrjitpiou

estre de Salu

*c t.r

JJöfel JCämp.
Helsing: Hufv ta Xva Tr

U.TIUS l'H-S 11 11 Ali
-■Ilji'-; hos Hrr J(^^^

TVlnrhn NBVi vtiVO 20 59

Hotel Kamp.

I:sta Rumäniska Salon-
Orkestern.

Måndagen den 19 Mars 1900

Program
sstadtleben. Marsch

p. Mascotte
Linckt
Avdra
Rosas
Delibe

Vals

n, Vals

RhapS' Roumain . Dim
a" Mas8. Interm. avs »Oava

Depret.
Dimitric
Dimitric

Polka des Anglais
Quodlibet . . .

se. Ga

H:fors faiska Tviiltinniltniim
(Mimmi Talen)

Andregatan 15. Telefon 507
Vårkostymer m. m. k

fort. väl och billigt

Hotel Kamp.
I:sta Rumäniska Salon-

Orkestern.

Söndagen den 18 Mars 1900

Program
schmeister-Mar.sch

avs d. op. n7Ase\
Waldtei
Bion.
Delibes
Czibulk

7. Violin-Solo

9. Rha
-ere.na

1. Quodl
2. P. iAn

Asmolofs Tobak
& Papyrosser

ständigt på lager uti

Fredr. Edv. Ekberg.
Tobakshandel

52 Alexandersgatan 52. Telefon 1448

kMkMihå^åm

Finska Strå- kFlått-
ints Utiölapi.

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 50 &

Floi? fi?én 50 penni.
Alla dessa varor äro trots råva

rornas kolosala stigning af oss ick<

Jff^WflFfWf
A. & E. Wassholm

Punsch= &
Ibiiliqii priser.moderata o.

Glogatan N:o 7

/??Cl^H?wv Prima finskt

i^m

}'y pc

EBetydligt öfverlagsetalla
s. k.Putsextrakter.
Bepröfvad sedan mån-

ga år och erkänd såsom
bästa putsmedel förmes-
sing, koppar och nysilf-
i/Rrsaker etc etc. tor-


