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

J. N. Carlander CD
N:o 8 Onsdagen den 21 Mars2< 1900
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S. Inkasso & Fastighetsbyrå Georgsgatan 16, Telefon 2770

Jakc Svenska Teatern. J.Ljungqvists

lista AtelierFok
idersg. 19

Hagasundsg. 2.) Onsdagen den 21 Mars 1900,
elefon 2453

7,30 e
rafiskt arbete såväl

Affärer.Ny< Fapisseri-
ffären. Karl A. Tavaststjerna

Hagasui in 2 Telefon 3201
ne i

Q+ sta urval!
Mal strömObs.! U n stort sortiment Fru I
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ektrisk belysning
Börjas kI. 7,30 och slutas omkring kl. lO.so e. mktriska raaterialier
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__»SKÅNE", Bralid- &
Alla dagar
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Sundströms Fotogräfiatelier,

fotografiska Handels- $ fabriks-
Aktiebolaget i finland

1880

*»3* Helsingfors ««**

I. FotoffTa.fi.ska. artiklar,
11. Fonoffrafer, G-raph.oph.on.er

111. Scioptikons,Kinematoffrafer
Röntffen- och Medicinska apparater.

N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp
IV. A-iitomohiler, Velocipeder.
V. Kontorsinredxiinffar,Skrifmaskiner.

Mikaelsgatan i, Itr

LifiorsäkriDgsaktiebo

Hotel Kamp
I:sta Rumäniska Salon-Orkestern J. G. Dimitriou,

a#:

H. Wiekels
Vinhandei.

Arraks Punsch,
vid mar

Diplöme d'honneur) vid ut
gen i Bordeaux 1895

\kta
Viner och spirituösa

tijelt & Lindgren

.tan 1

Ol^a Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

Stor flyttningsrealisation

«««■
28 proc. rabat!j

*ä«S* Nya Glarsmagasinet^^^
Hörnet af Östra Henriksg. och Alexandersc

Oscar Alexsiz.
~

G. Tahfs
Ylle & Tricoivaruaffär

/Vom? Esplanadg, 37 Telef 1727

Hufvu Dr. Lahmanns un
derklädoi

Ensamförsälj f Jonvins & C:o's
ißiomita handskar.

Kontor Vestra kajen 18
G. F. GARLANOER.
Alla aftnar

Aftonkonsert
frän kl. 8 e. m
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Harald Wasascjenias BLOMSTERHANDEL, Skiinaden 4.
=z Hälsan är det bästa! FiSharmoniska Sällskapet.använd därför

Ramie-underkläder.
Knsani löi"säljare

Julius Sjögrens Trißot- ochyilevaruafrår Program
Mikaelsa-atan ioch Centralpassagen

Emma KriilPs 66:te
MODEAFFÄR

Inneh. Emma Wickström
Qlogatan 3, Populära Konserten

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

Torsdagen den 22 Mars 1900

E. W. Salenius
FlotowOuverture till op. ..MarthaMineralvattenfabrik Nordseebilder, vals Strausa

rekommenderar åt en ärad allmänhet sina allmänt
NaprawnikMélancolie, för stråkorkberömda tillverkningar

Fabiansgatan 20. Telef. 756 Carmen-suite N:o 1 Bizet

PausClrPllOll* TeL 2776
Ouverture till Fidelio-' Beethoven

de Swert,V©dj såjfad, klufven. liemkörd, per telef. Konsert för violoncdl
(hr Georg Scbnéevoigt.)

Hiffladt och ohyfladt virke. Pester-carneval Liszt

Paus

Restaurant Finale ur op. ,. Judinnan" Halevy

BoccheriniMenuet för stråkorkC. % nyberg. Wasa marsch Gullan

Konserten äger rum i

Societetshuset.Helsingfors
Glassliperi

Rödbergsgatan 14. Telef. 2686.
Den enda värkligt praktiska IS KIMF MAISK IX

som finnes ärDekorationsslipningar å spegel-, fönster-
och dörsglas, fönsterskärmar m. m.

//A 31 ?/ O JV #/.
som skrifver såväl rysk som \anlig skrift

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
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Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien,

$*$*^4f&!Éf^^é*
f
— >, *

SSé*i*s* Hagelstams bokhandel:
Tidskriften

AteneumTafvelramar Speglar,
Omförgyllningår 12 mark per årgång

Sven Strindberg c& C:o
Skilnaden 6 Rikt urval utländska

Konsttidskrifter

y C O-K B"'B 03

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors

Försäljningi parti och minut ar'3Eld3St äktautländsk
VineT &

Spirituosa
IVya Harngarderoben.
Ständigt lager af färdiga

■■_
~^_- »

_
■ m m ■■■'-«

BARNKLÄDER.
Beställningar emot tagas

l ft.»«
K. F. LARSSON

.Alstletaolagot

iIiIS
Alexandersgatan 21, (Tallbergs nya hus.)

Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London.

Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobelintyper,
kretonner m. m. Engelska lampor och metallvarjr
Möbler & mattor. Konstnärligt krukmakeri.

Jtesiaurant
Caf ani.

Helsingfors Nya Musikhande!
Fazer & Westerlund

Största Not- cGh instrumentaffär
Nyheter!

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 korsspindeln

Fazer & Westerlund
Fabiansgatan 18, Alexandersgatan. 36,

Korsetter.förSpecialaffär
Svenska prisbelönta& andra utländska fabrika

ter i alla storlekar samt prislägen.
Största urval af korsettrjedrar & planschetter

till billigaste priser, hos

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

C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,
Alexandersg1. 46. Centrals hus.
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.

Wilhelm Salins snörmakeriaffär
Alexandersg. 50. Tel. 16 17

snorei

förfärdigar och försäljer aila slags snörmakeriarbetei:
från de t-nklaste till de linaste slag- Förmöblertofii
boll-, nät- och andra fransar, galler, tofsar,H
möbelband. Spjällsnören med tofsar från H
högre pris! Endast i de modernaste mönster^^^^MOmsorgsfullt arbete. Billiga prisei^B
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Mascagni låter återigen tala
om sig

Frän Rom akrifves till en utländsk
:i<ining töljaude: För icke länge se-
ian omtalade en här u'knmmande tid-
ning att premiären at Ma.-cagnis sä
mycket oinordade nya opera Le ina-
;-cb.ere" komme att i-ga rum å Teatro
Constanzi. Härtill svarade direktionen
tor Politeama Adriano att densamma
allaredan tidigare uppgjort kontrakt
med Ma-cagnis förläggareSonzogno om
törsta upprörandet af stycket. Som
genmale tiil detta lä'er Strozognd ge-
n^m ett Milanoblad äter offentliggöra,
att öfveihufvud någonting bes:ämdtom
operans uppförande alis icke ännu fö
relegat, du han ej ena kan veta när
Ma-scagni ändtligen r-kall blilva färdig
därmed, dä ju hans utländska koncen-
tournéer taga all hans tid i anspråk.
Denna bana föjfegg^ares löri^armg, har

;ii nu kommit ilascagnis konst-
uärsvre le alt flamma upp i full latra.
Ien lång rtkrifvelse till tidningen ..Tri-
buiia" förklarar l)ar.;att kontraktsenligt
teatern för fi rsta uppförandet, skall
väljas efter öfvereuskommelse mellan
komponist och 'orläggare och att han,

Mascagni, föreslagitConstanziteatern> ch
alls icke denromeiskaPoliteamaAdriano,
än mindre Teatro Lirico iMilano. För
resten behöfdeSonzogno alls ej bekymra
sig om Mascagnis utländska konserter,
lika litet som besvära sig med att lör
allmänheten förkunnaatt Lemaschere"
ännu ej vore färdig. Sonzogno vet
därom alls ingenting och kan ej redo-
göia för mera än det Mascagni funnit
godt att välvilligt för honom omtala.
Det vore dä mera skäl att Sonzogno
sökte för saken vinna den teater han,
mästaren, föreslagit, och det på allvar,
samt icke glömma att den af Maseagn:
valda .just är Constanzi teatern, och an
han ej allenast kommer att närvara vid
repetitionerna af stycket, men än mera.
själf leda dem. Det hade nämligen
kommit till Mascagnis öron att man
haft för atsigt utestänga honom frän
reprtitionerna för att undvika stridig-
heter mellan kapellmästaren och kom
ponisten, såsom intiäffat vid inotvand: t

af Pucinis Tosca'1 och så när itråga
ställt hela operans uppförande. — På
denna Mascagnis förklaring offent-
liggör Politeama Adriano det med Son-
z .gno iAix-les-Bains afslutadekontrakt,
hvarigenom den blifvit tilltörsäkradt
uppföranderättentill operanmot nigodt-

gÖrelse af 12,000 lire.
— —

Hvad
skall nu Mascagni göra med Sonzogno— och livad Sonzogpo med Ma^agm?— sona dessutom ej torde vara sä 83 n-
nerligen lätt att tagas med.

Bei den schwarzen Schwä-
nen".

Sä lyder titeln pä ett litet musik-
stycke ar Richard Wagner, hvilket törst
fm- någon tid sedan blitvit oflemlig-
gjordt i tryck. Under hvilka omstän-
digheter det nedskrifvits och huru det
erhäliit ofvanstäende rätt egendomliga
titel framgår af ett i Allgemeinen
Musik-Zeitung-', samtidigt nu publice-
radt bref af Wagner. Bretvet ar staldt
till en fru Mathilde AVesemlouck och
härrör frän tiden lör I-

nederlaget i Paris, sam; är ett gri-
gande bevis pä den förtviflade sinnes-
stämning hvari konstnären dä betann
sig. Det ar dagtecknaclt d. 12 juli
1861. — Wagner meddelar till en bor
lan att han tor några veckor tunnit ci,

fristad i preuss ska lu.ni-ierns. grefvt
Pontaéls hotell. Därerter tort.-atterhan:— har framfor mig en tiädgard

med vackra höga trän och en dam med
två svarta svanar: på andra sidan träd-
gården flyter Seinen och bortom denna
ligger Tuileriernas parker och plante-
ringar, så art jag liksom åter tycker
mig kunna andas

—
och åtminstone ej

längre befinner mig i det vanliga Pa-
rj8. —— — Jag tänker numera alls
icke pä att slå mig ned här. Det är
resultatet af en sista, svår. oän lligt
påkostande eriarenhet. Det är mig e
beskärdt att värda min musa iskötet
af en förtrolig huslighet, och såväl till
det yttre som det inre, motsätter ?ig
allting mina varmaste önskningar och
hvarje konstnärlig ansträngning kastats
ut mitt li's demon öfver bord. Det ar
mig icke unnadt. och all ro jag söker.
ar mig blott en källa till den mest pi-
nande oro. Jag inviger också därför
miit återstående lif till vandring. Kan-
ske skall det därvid tillåtas mig att
Någons ädes i världen tinna en källa
vid hvilken jag skall kunna vederkvicka
mig och gömd iskuggan finna hvila.
Det är den enda välgärning jag ännu
hoppas på.

— — Slutligen dog också
ieti lilla hunden som ni engång sände
mig irån ert sjukläger. Möjligenhade
ien på något sätt kommit till skada :
tfängaeta på gatan. Och icke ens den

OPERAKÄLLÅREN. Middags- & Aftonkonsert. Tabie d'hote å å la carte



AX EL PIHLGREN, Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj i Paris 18ä£
"?

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

fabrikat samt skodon till rampris i
i L Lindqvists tyg- och skoliandel.
Annegatan 8. Telefon 22 68.

Kauluksenne,
Kalvosimenne

Paitanne
Kravattinn 5

m. pukutarpeenne ostatte'" lialvimmalla.

Herrain-vaateiusliikkeestä SAMPO
Mikonkatu I. Telef. 893

Beklädnads-Bolaget Aaito & C:o
Bangatan N:o 9. Telef. 15 05.

Kostymer, Paietåer och Benkläder för fest-,
visit-, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om-
S
°rgS

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

Färdiga kostymer,paletåroch benkläder på lager.
Frackkostymer uthyras.

Seklidna-ds-JBolaffet A.alto &C:o
Ba.nga.tan N:o 9. Tel. 15 OS

Ivar Schoultz
i tf1 (F *s

LillUioUlllool §01
Boulevardsgatan 28

SUOM. TEAATTERI
Keskiviikkona Maalisk. 21 p. 1900

Kustaa &)aasa<
""i-iiilvtöksinen näytelmä (7 kuvaelmaai. Kirjoittanut

August Strindberg. Suom. Benjamin Leino.

Henki1 öt
Kuningas Kustaa I:aen Benjamin Leino
Prinssi Eerikki Knut Weckman
Prinssi Juhani Evert Suonio.
KuningararMargaretaLei.jonhutVudKirsti Suonio
Ebba, nunna Wretan luostarissa,

Olga Sa'o.
.\xcl Ahlberg

kuninkaai g|^^^H
Maisteri Olaus
Herman [srael, l.i'ilic i-k'l i i:<'^^^^^BiH

vosherra Kaarle Halmt
Jacob Israel, hamn poikansa . .Oskari Salo.
Måns Nilsson Aspeboda, \ kaivok

_ [Emil Falck.
Anders PerssonRanhytta,Isen omis-lOtto Nftrhf.
[ngd Hansson, |K|.i [a T«*->TaKV>I Pesone
Nils Söderbyläinen, J ialssa' IHemnio Kalli
(röranPersson. Eerikin sihtecri . Adolf Lindfor

I'sakki Lattu.
Hilma HantaDen
Olga Leino.
Elvira Willroan.

Maisteri Stig, p BHJMåns Nilssonin \
Barbro, hcidän tyitären^aMJ
Agda, kapakkaneiti. . H^H^HJ

myöiä . Lilli Högdahil

} Han,an konttoristeja g£^gäj
Eogelbreckt, vuorimies Taalaissa. Aleksis Rivtio
SotapääUikkö Eino Salmela.
Näytökset: l:nen näytös: I. Måns Nilss n'in luona
Taalain kuparivuoristossa. ll:nen näytös: 1. Hansa-
laiskonttoovi.2. Sinisen kyylikysen" kapakka (Pitkä
välinika). lllcs näytös:1. kuniiikaan työhuone. 1\ :s
näytös: 1. ToriHänsaJaiskonttoorin edustalla. 2. Olaus
Petrin työhuone. V:s näytös: 1. Tukholman linnan
terassi.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo VsB ia
loppuu kilo II

m - ■ f|
m Franska Lifförsäkrings-

bola§ef

IlurFaine,!
Aktiekapital:12 miljoner Frcs.

Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
$4. Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- ,gy

ringar af alla slag. Genom samarbete med
@}, sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
Ofri balbe et la Seine beviljas de försäkradevid 0)
&P sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
gft, hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- sg/
ffi\ säkrade (icli lians familj, som ock <le per- afr
*%> söner, med hvilka han siar i affärsförbin-
S^ delse föl den oundvikliga förlust, som en
Öiy svikdom och ännu mer en obotlig sådan el- 0)
**f ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter-
Wj skänker nämligen, såsom allmänt bekant,

0) premierna tör hela sjukdomstiden och utbe- 0^
taiav :)

4 af kapitaler.om sjukdomen är obot- Av.
&), lig och resten vid dödsfall.
o\, Bolaget LTrbataeS törsäkringar äro

därför'särskildt att rekommendera lT>r her-
®); rar aflarsniän, (la det gäller att säkerställa
0\ större affärsföretag genom liflörsäkring,

emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- i"

gä. samma störingar svårare sjukdomstall all-
0\ tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- 0^*^

ges- och förlagsman stora förluster. .&*
0)j '

För dessa väsentliga fördelarerfordras
0} icke nägra extra premier utan endast att 0h
*& den förs&krade afstår frän den årliga vinst-
0) andelen. .. \ M0\ Generalagenturen:H:fors, O. Henriksg. i.

é Qarl von éinorring. J

A.
Mikonkatu II Tel 303

Oikcita, vi/ vt/

jFiijsejä, JKonjatekna,
Vnoimnis. ia Liköörejä.

Pyytäkää hintaluettelo! $\l/
W '■8811

öambrini Rcstaurant
Sivori & * *
é Merikanoon
I»iaiiotuaUa*iiiii

Wiipu ris s a
Aleksanterinkatu 21.

Tel. 5 42.

gHelsingissä* Wladimirinkatu 20.
$ Tel. 29 22.

-
vt/

minsta jordtorfva ägde jag för att dar
begrafva min så trogna,lilla vän. Med
list och hälft vald trängde j«g mig in
iStiirmers lilla trädgård, där jag för-
stulet själf gräfde ned honom under en
buske. Med detta stackars djur begrof
jag mycket. Nu skall min vandring
börja och jag äger ej ens längre nå-
gon, som därvid följer mig. — ——

4«*~-

Teater och musik
Engelsk mönsterteater. Ien föreläs-

ning vid universitetet i Glasgow, har
Mr. Archer utvecklat sina åsikter om den
ideala teatern", hvilken han önskade
intörd i hvarje större stad inom de'
engelska riket, och lör hvarsåstadkom-
mande han höll föreatt det funnes långt
större utsikter i den engelska landsor-
ten än i London. Loi;don ligger alt-
för mycket under for 9stjärn-* systemet,
och det författare- som skådespelare
lika mycket till nackdel ländande ota-
liga upprepandet af ett och samma
stycke. Hans idé tor en framtida en-
gelsk mönsterteaterär följande:I hvarje

:elsk stad skulle af en grupp altru
istiska ochkonstälskandepersonergrund
läggas en idealteater, understödd ge
nom subskription bland publiken, så

Tobaksfabriken

"SAMSONS"
i Tavastehus tillverkningar rekommende-
ras åt tobakskännare; försökSamson I'

..Samson 2" (Trämunstycken) och '1899'

lun ia dock, att hvar och en fage di-
sponera blott ett visst antal aktier, och
befordrad af stadsmyndigheterna me-

dels för ändamälet anvisande lordelak-
tio-r belägen tomtplats. Teatern bord»
söka vinna sig en stampubhk for hvil

ken densamma vore ett konstnärligt

öreningaband, icke en inrättning for

endast nöje. Den borde vara ett kon-

stens tempel öfver b vilket hvarje ort

hade skäl att vara stolt, ett tampel

hvars präster och prastinnor hvam
og.nblick skulle äga känsla af att de

tjäna en helig sak"'. En engelsk t a

oing yttrar härom: att det andligen

är den tyska r Volksteatern" i Wien
som föresvävat Mr. Archer när han
uppgjort idén lör sin ideal teater, bom

bekant omfattar nämligen Volksteaterns
repertoar likasåväl klassiska stycken at

Shakespeare, Les-ing, Gothe och Sch I-

ler som ock arbeten bl modanfa io>-

fattarea såsom Ibsen, Budermanu,Haupt-

maun och Sardou

Pä Sekondteatern i Kristiania upp-
ördes senaste torsdag Sudermanns en-

akts drama Teja", tillhörande Moriu-
ri'1 cykeln och hvaraf ett annat stycke
,Fritz" tidigare där gifvits. Dramat
som är tämligen enkelt i sin bygnad,— egentligen blott en situationsbild,
unehäller dock så mycken stäinniug
Alt det trötts alsaknadeu af yttre hand-
ing kan verka från scenen.

Hvad det emellertid ovilkorligenkrät-
ver är en fullödig konstnär tor huf-
vudrollen, en konstnär, som ej allenast
äger den inre glöden,men äiven för-
står att draga nytta af de sceniska re

surserna. Att döma af ortbladens ut-

talanden var utförandet af stycket värdt
allt erkännande, om än det icke nådde
den kraft och afrundning, som skull»-
kommit scenerna att framstå till sitt
fulla värde och hufvudkaraktären i alla
dess skiitningar

Ny teater i Le)>:ig. Sedan iLeip-
zig under vinteros lopp bildat sig en
förening rLeipziger Schauspielhaus Ge-
sellschaft". hvilken har till syfte den
dramatiska konstens befrämjande pä
möjligast bästa sätt, har föreningen nu
..cksa beslutit om uppförandeat en egeL
teater, där såväl modärna som klassi
ska stycken komme glivas S un

ledare för företaget namnes D:r Karl
Heine, (. d. ordförande vid nLeipziger
Literarisohen Gesellschaft" äfvensomför
tiden nu verkställande chef tor den på

gästspeltournée sig befinnande a. k
Ibsen-teaterr". Man gör sig iLeip
zig stora förhoppningar på att den upp-
stående konkurensen skall komma att

utöfva ett välgörande inflytande på där-
varande Btadt" teaterns prestationer.

En rysk akademi enligt förebild ai
den allbekanm Acadeuuie Francaise",

har man för afsikt att grundlägga äf-
ven i zarriket, och hvilken skulle så-
som sällskapet de „odödliga" i Frank-
rike, hafva rätt till koopiation. Flera
inval skola redan hafva ägt rum, bland
desse storfurst Konstantin och grefve
Tolstoi

"—*>—"

prick alltid

jVlottopole sec"!

Elektriska wHelsingfors
AktiebolagBelysnings

Kasarminkatu 27 Teief. 9 16,

Toimittåa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

M Professor Wagners

JlnöHnincrsamne &
W) för kral^Uta^L ram. l-Vjvsäljes äfveh hos W
M] Trädsrårdsmästavoi) Edvard S. Stemus, \.

Sa Henriksg. 6. Obs.! Omplanteringdelvis icke h®
W) nödvändig. , >S
Mi Wilhelm Kommonen m
A\ Unionsgatau 16.

Då jag öppnat en ny

3

i gården N:o 6 vid Wilhelmsgatan

C hr m" hös den ärade allmän-

heten vördsammastrekommendera*
mitt lager af ryska och finska

möblersamtreseartiklar och korg-

varor in. m

D. K. Papa-Anastas

WStmöÖÖÖQQQQOO
Mineralvattenfabriken
§anita§

rekommenderar sina tillvärkningar

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

iGQÖQOC iQi »O© 1 Q

lanadäTsS & önionsg. 2ö-N. Es



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

.^^^^j^^ui

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödar kolerabnkterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difLe-
riens och rosfeberns bakterie på

en minut
enlig intyg irån

vid KD:r E. Selander, Docent
Karolinska Institute

D:r Axel Holst, Prqfess< allmän
vid Univers

W U:r F. Huedpe. Professor iallmän
& vid Universitetet iPra^^^H
S D:r R. Bassonge, \--■-"■■■I

Koc.hs Tnstiv.ut i iierlii^B
kl P.

D:r Girand, vid Municipa

D:r M. Raskina vid Professor Afanasieffs labo
ratorium å Kliniska Institutet i St. P
tersburg.

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vidFarma

Kiimr.s till salu å Apotliek. Drog-
Bitailen samt i parti.affärer m. fi

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

s^e-^t^s^s^s^s^s^s^e^i^t»

» Brefpapper "
" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "

ska sorter, linierade och olinierade. V
▲ Firmatryck utföresbilligt |
I Dahlbergs Pappershandei. J
O Alexandersnatnn is. «
S*S*»*l»«*««««9<»»»8*e«8

V Champagne j^
q Mont de Bruyére &

säljes i minut hos de ilesta Herrar handlande, i
Serveras å alla större hotell & restaura- jj1'

tioner. Partilaper hos i«J
o Ernst Tollanrier. *"

5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. 7

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Lördagen <len "J4Hsrs kl 8 e. ni

Strandby folk.
d «å iiaktei af Holger Drach

lingen al' Rob. von Holten.mann. Ofver»
lekorationer af A. Kiuttala

Personerna

målar

Tage Kristiansen Staevn. b;ui* .-"i;

Lilla Margrete. i':.
lens Brotten. lörm.-^B

"s dotte

Finstro metl 1
folk. Ila sen föregåriStrandby fiskläger

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

Biljetter säljes a!!a dagar i Téhan-
delii midt emet Svenska Teatern (Argos
hus) samt representationsdagen äfven å
Studenthuset fr. kl 5 e. m., hvarjämte
de ock kunna abonneras per tel. 2099.

Hotel Kamp.
I:sta Rumäniska Salon-

Orkestern.

Onsdagen den 2! Mars 1900

Program:
1. Barataria-M
2. Polonaise

:ivall
Ogins
Leonc
Wal.it
Eobai
Eilenl

4. Je t'aime, Va
5. Alla stella co
6. Les Gnomes

7. Vic
otp. . .
Bal. Vals

Din
Jon
Eik
Din
Buc11. La (r.tana. Valst

1-2. CzarJas . . .

Asmolofs Tobak
& Papyrosser

ständigt på lager uti

Fredr. Edv. Ekberg.
Tobakshandel

52 Alexandersgatan 52. Telefon 1448

Madam Röntved. lotsålde
Gertrud, hennes dotter.
D:r Henrik Farsund, zool
Kai Farsunt), lians haltb
Konsul Päls.
Blinde-Kristian, i

Jens Signesson Svend
Kure Simonsen.
Peder Skaffer,
Thomas Stödt. v;

David Knop.
Mickel Thrane.
Ole Rass.
Birthe. piga hos Hädan
Tok-Karin.

Fredr.

Baieri
52 Alexandersgatan 52

Sörnäs
Sörnäs
Prima råmaterial
Prima vara.

SörnäsAktie Bryggeri.

'

å *

£). G- DiTi)itrtou
el d

jpfofel JCämp.
Hpla

Edv. Ekberg.
k Konditori

Helsingfors

v ,■"
'-.-■wv-<■> yyv

Pilsener!
Porten!

> ■■■"■■ AKAXx^.><Ki^aag

MtoåtotosååM

Finska Strå- kFlått-
faßs AtliÉliGt.

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus
Specialiteter:

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

Klädes Underkjolar 12:
Filthattar

omonterade fr. 3:90, monterade fi

Korsetter
2: 80 3: 50 4: 60 & 9 ink

Flor från 50 penni.
Alla dessa] varor äro trots råVa

rornas kolosala stigning af oss ick<
förhöjda i pris.

UPJUVfCPHVf
Ä. & E. Wassholm

Punsch= &
Ibiilip priser.moderata o.

Glogatan N:o 7

Prima finskt
fabrikat!

H vit & Röd.
Betydligt öfverlägsetalla

s. k. Putsextrakter.
Bepröfvad sedan mån-

ga år och erkänd såsom

yabriceras ensamt af/\mJilCHfAHDEfIZÉNiCs/
bästaputsmedel förmes-
sing. koppar och nysilf-
versaker etc etc. för-
säljas hos HrrJern-och
Kolonialvaruhandl. m fl

Telo'oll N 20 59

chestre de Salo

*c -»t

ts Nya Trv

Ilr

Hötel Kamp.
I:sta Rumäniska Salon-

Orkestern.

Torsdagen den 22 Mars 1900

Program
s-Mars Bauer.

Morlev-'. Mignondanse
i. Faus Gounod.

Margis.
Czibulka

4. \a\se bit
5. An dich,
6. Marohc I

Serena

Liszt
Ohls

7. Ehapsodie hong
?. El Torero, Vals
9. Mascotte. Potpo Audran.

Dellacqua
1. S

12. Q

Hfc Kemiska Mttinrättning
{Mimmi Talen)

Andregatan 15. Telefon 507
Vårkostymer na. m. renaröras

fort. väl och billigt


