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Jakob Ljungqvists

b Ätelierfégrafis
Alexandersg. 19

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

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

Nya Tapisseri-
affären.

Telefon 3201Hagasundsgatan 2.

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment,

Vid partiköp rabatt.
JS. W. Schalin.

Not- ooh Instrumenthandel.
Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 12 51

Största lager af Flyglar,Piatiinos,Orjrclharraonier-
k orkestermstrumpiit. Specialitet: Flyglar & Pia-
ninos frän riirldsfirmnn

Carl Bechstein iBerlin,

$^^^^$€€€€€€

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

Oskar- Aspelund. Möbeiaffär. Centrai Passagen. Tel. 281).

Tidning för Helsingfors
Rekommenderas SVEA"

Brand & Lifforsäkrings
AktiebolagTeatrar och Konserter.Adolfme Eriksons

Hygienisiia Ansiktsbehandling.
Obs.! Hemkommen på en kart 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 95 Onsdagen den 11 April 1900.
»»_» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. #**
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastiqhetsbvrå. Georgsgatan 16, Telefon 27 70.

Börjas kl. 7,50 och slutas omkring kl. lO,i> e. m

«^^^^€€€€€€« Sundströms Fotografiatclier, Fabiansgatan 27
Totograflska fiandels° $ ?abriks-

Aktiebolaget i finland
«»■$ Helsingfors «w»

(gPKjNjps^**^ ■'wÄ

S^SSd"

I. Fotografiska, artiklar,
11. Fonografer, Graphophoner

111. Scioptikons, Kinematografer
Röntgen- och Medicinska apparater.

IV.
v.

N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp.
A.ntomobiler, Velocipeder.
Kontorsinredninffar, Skrifmaskiner.

Mikaelsgatan 1, Itr.

Svenska Teatern.
c-si .Qr

—
is~ä

Onsdagen den n April 1900,

kl. 7,30 e. m.

För femte gången

hedersskuld.
Drama ien akt af Sydney Grundy. Öfversättning af Carl Bovallius

Personerna
Sir George Carlyon, öfverdomare, ledamot af parlamentet . Hr Malmström."
Lady Isabel Carlyon, hans hustru FruBränder.
Rose Dalrymple, hans niéoe FrtlLindfors.
Philip Graham Hr Klintberg.

Dansen på Koidingbus,
Melodramai2 akter på vers af Holger Drachmann. Öfversättning af

Harald Molander, Musiken, af Charles Kjerulf.

Personerna

J. H. Wiekels
Vinhandei.

Arraks Ponsch,
prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplome d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

Akta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlardet hos
Hjelt & Lindgren

Unionsgatan 17.

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 32 38.

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

■»3-ss;:- Nya Glasmagasinet »see*
Hörnet af Östra Henriksg. och Alexandersg

Oscar _4.io.vsiz.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär
Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser,
Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-

derkläder.
Ensamförsäljn. af JouvillS & C:o's

iGrenoble världsberömda handskar.

L

2-
C/3

PO

oc
K7^
PO:

CD
i— t
CD

LO

CO
5
CD
P

JörgenRosenkranz, länsherre på Koldinghus . .
Kirstine, hans dotter
Dyre Fris \
Sten Lunge \ unga adelsmän, junkrar vid hofvet
Palle Galt J
Mäster Stränge, bildhuggare och byggmästare
Unge Stränge, hans son och medhjälpare
Narre
Slottsskrifvaren
En köksmästare

Gäster, Tjänare. Drabanter

,Hr Malmström.
Prk Andersson.
(Hr Kosqvist.

-^Hr Klintberg.
I^llr Hultman.
Hr Engelbrecht,. Hr Lindroth.

.Hr Svedberg..Hr Precht.
Hr Linah

Kontor Vestra kajen 18Lifförsäkringsaktiebolag:«SKÅNE", Braiid- C. F. EffiRLARiOER.
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11 » u«ö9SK 0 nS 6 TI ;§^ Salon-Orkestem J. G Dimitriou.
Trän Kta o G. m» _^ —̂i ■^^^^^^^^*^<

från kl. 8 e. m

HT® m « sr€ /& w** fJ »^ t* 9 B

N. Esplanadg. 31.C T> VkTFTnaTVTTk k T-TT Fotografisk Atelier.
V» JT.. 1# JL JctÄJ^i^Alli-^ Porträtter i visitkortstormat å 6 Tals., pr duss (Ca+anis hus.)
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HaFald Wasascjemas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
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z= Hälsan är det bästa!
invänd därför

Ramie-underkläder.
Ensam försäJjar

Julius Sjögrens Trikot- och yllevaruaffår
Mikaelsgatan 4 ocli Centralpassagen.

Emma KriilTs
JIO i*K A FFA It

Inneh. Emma Wickström
Glogatan 3,

let nyaste ibrauchen ochär ständigt försedd med
utför förstklassigt arbete.

E. W. Salenius
Mineralvattenfabrik

rekommenderar ät en ärad allmänhet sina allmänt
berömda tillverkningar.

Fabiansgatan 20. Telef. 756

Tel. 2776. Te' 2?76

Ved» äåjfad, klufven, hemkörd per teief.
Hyfiadt och ohyfladt virke.

Restaurant
€" f♥Hyberg.
Helsingfors

Glassliperi
Rödbergsgatan14. Telef. 2686.

iönster-Dekorationsslipningar :i spegel-
och dörsglas, fbnsterskärmar m. m.
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Speglar,

Skilnaden 6.

Omförgyllningar

OPERAKÄLLAREN.

Den enda värkligt praktiska SKIIIFMASKIN

//A 313iO W !>.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Carl Jacobsen & C:o

Generalagenter för Finland & Skandinavien

&sf^4*s*s*4?s*se
Hagelstams bokhandel:

é
iiddags-

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors,

Försäljningi parti ochminut af endastäkta utlandska
Viner &

Spirituosa
-ZVy-a Barngarderoben
Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER.
MPA "sS^frNV\ Beställningar emottairas

K. F. LARSSON

-iA.I3:tiobolagot

inis
Alexandersgatan 21, (Tallbergs nya hus.)

Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London
Möbeltyger:

kretonner m. m.
Möbler & mattor

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

J^esfaurant
Caf an i.

Helsingfors Nya Musikhandel
Fazer & Westerlund.

Största Not- cch Instrumentaffär
Nyheter

Tean Sibelius, Athénarnes sång.
Jean Sibelius, Koskenlaskian Morsianmet.

Selim Palmgren, Deux Contrastes, pour Piano.
Oskar Merikanto, Uu.sia Lauluja.

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

Fazer & Westerlund
Fabiansgatan l(i, Alexandersgatan 36,

Specialaffär för Korsetter.
Svenska prisbelönta & andra utländska fabrika-tet ialla storlekar samt prislägen.
Största urval af korsotcljedrar & planschetter

till billigaste priser, hos

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

C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,
Alexandersg-.46. Centrals hus
Alla sorters finare och gröfreBorstar &. Penslar,

Tamburmattor & Rottingpiskor, foilettvalar, 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

förfärdigar och försäljer åtta slags snörmakeriarbetenfrån de enklaste till <le liuasti: slag. Förmöbler tofs-,
boll-, nät- och andra fransar, galler, tofsar, .snören,
möbelband. Spjällsnören med tofsar från 1:50 till
högre pris! Enijast i de mortenias-te mönster.

Omsorgsfullt arbete. Billiga priser.

B O S

—
SE Process om en gåfva af sul-

tanen

Då i november föriidet är teaterdi-
rektören Carl Waldemar befann sig i
Konstantinopel som inpressarioforkungl.
preussiska hofskådespelaren Adalbert
Matkowsky med en personal af femton
personer, blef hr Matkowsky inbjuden
att under tvänne skilda attnar uppträda
försultanen iYildizkiosken. Detskedde,
och efter föreställningens slut öfverläm-
nade sultanen personligen till sr Mat-
kousky Medfichidjieordens insignier och
i ett kuvert 100 turkiska pund (cirka
900 francs) med orden: npourla froupe."
Matkowsky lämnade omedelbart pennin-
gebeloppec till direktör Waldemar, som
emellertid för egen läkning använde
ivarenda sov, utan att lata truppen få

den minsta styfver däråt. Waldemar
iade dessutom personligen fatt emot-
taga Osnanieordens IV kl. och en me-
dalj _iör konst och vetenskap." Här-
ill hade ännu ytterligare hr Waldemar
unnit för godt att iO (essä upplösa
tela troppen, som dock kontraktseDiL
varit af honom engagerad intill ] maj
letta ar, samt lämnande personalen åt
sitt öde själf afrest till Berlin. Trup-

pen som etter detta, intill medlet af
denna månad, på egen risk uppträdt
på olika orter iRyssland och Europa,
är numera i sin helhet åter samlad i
Berlin, och har där vändt sig till ve-
derbörlig domstol för att med lagens

. bistånd utfå det af sultanen donerade
t beloppet. För erhållandeaf nödigafakta
i ochbevishafvastadsmyndigheternaocksä
i inledt korrespondens med Konstantino-
i pel. På de nu emotsedda handlingarna, och ytterst domstolens pröfning, beror
■ sedan huruvida Sultanens ord npour la
■ trouppe" äro att tolka så att permin-
i garna tillfalla direktören ensam, eller
. om truppens medlemmar gemensamt

skola anses berättigade till Abdul Ha-
■ mid II sä liberala gåfva.

Teater och musik.
Lamoureux' efterträdare kapellmästar

Cbevillard i Paris framförde pä sin se-
naste konsert tvänne nyheter. Det ena
var en symfonisk dikt .J^ssia" af
B lakirjew, redan ar 186^ til]
.-■Liden Nffygoroda tusebårafest, men se-
dermeraomarbetadår 1887. Detoaktad:
gjorae kompositionen valmycket inrryck I

af tillfällighetsverk, om också det ej
kan nekas att Balakirjew särdeles för-
delaktigt användt de däri ingående Folk-
visemotiven. Det andra var en Bal-
lade för violin och orkester af Moritz
Moszkowski och emottogs med mycket
bifall. Sin kulmen nådde stämningen
dock först vid programmets senare nuin-
ror Wagners»Tristan "-förspelochSiegf-
ried^-idyll, på hvilkas utförande tyd
ligen en exceptionel mods. nedlagts.
Bifallet var sä uthälJigt att Chevillard
uppmanade orkestern i sin helhet att
resa sig till tack för publikens erkän-
nande.

Boernas nationalsång. Om uppkom-
sten af boernas nationaisäng hvilken
till såväl text som musik stammar från
pii Catherine Félice von Rees, född
1833 i Zutphen i Holland, berättar en
fransysk musiktidning följande: fröken
von Eees var i sin ungdom en ovan-
ligt begäfvad lnusikidkarinna och kom
ponerade t. o. m. några operetter, hvllka
utfördes af såogföredio^en i Utrecht.
där h^n spnare bodde. Här gjorde hon
också bekantskap med Sarger, som lörtiden då Btodara.de. teolog; vid univer
siretet 3är3tådea och som medlem tili-

hörde sagda sångförening. Då, Burger
sedermera år 1875, efter att under ti-
den blifvit vald ti]] president i sydaf-
rikanska republiken, eögång åter be-
sökte Europa, sammanträffade han äf-
v> n med sin uugdomsvänkina och bad
henne bl. a. att komponeraen national-
sång för Transvaal. Sagdt och gjordt

fröken Rees tog honom på orden
och då de (öre hans återresa till hem-
landet, bjödo hvavandra farväl lämnade
hon honom en säng hvartill hon skrif-
vit bäde musik och ord. Boerna blefvo
emellertid dä de höide sängen sä nöjda
därmea. att folkrådet i Pretoria före-
slog dess antagande som nationalhymn
■ich aflät till tröken Ress meddelande
därom samt uttryckte sin och folkets
tacksamhet där:or. Denna säng utgör
allt fortfarande boernas nationalsång.

0»i ett nyligen återfunnet manuskript
af Beetlwxn, läses i WN. Fr. Pr."

—
;

Korle låren vid >tadsforsamlingskyrkan
S:t Peier i Wien. hr Karl Rovland..
har bland en hop gamla noter al
att iöryttrats som makulatur, påträffat
léh tillvaratagit tlere" värdefulla hand-
skrifter af Schiibert o.ch Beethoveni
Bland des>a ians äfven Beethovens

Populär
ingen

Konsert.

" "

som tinnes är

Finnes på lager hos

Helsingfors,

Tidskriften

Ateneum
12 mark per årgång

Rikt urval utländska
Konsttidskrifter

& Aftonkonsert Table dliote & å Sa carfe
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AXEL PIHLGREN^ Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
OBS.! TÄS

Enär p? undertecknad har upphört,medmin
komakeriaffär, så slutrealiserar jag hela sko-
f ret i Parti & lllinut och fortsätter endast med"a2

nUfåkturer. Högaktningsfmllt
J. L. Lindqvist

Anneg. 8. Tel 22 68

Ella hinnanal ennuksella loppuunmyymme liik-
|,00mmc lopettamisen takia tavaravarastomme

Kauluksia, Kahosimia,

paitoja, Kravatteja y. m

Mikonkatu 1. Telef. 833.

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

Kostymer, Psletäsr oeSi Bsnkiäder för fest-,
visit-, och hvardagsbehof förfärdigassnabt och om-
gorgsfullt.

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

Färdiga kostymer,paletåroch benkläder på lager.
frackkostymer uthyras.

Beklädnads-BolagetÅalto &C:o
Sangatan N:o 9. Tel. 15 OS

Ivar Schoultz
I B ÉK !!

Boulevardsgatan 28

SU O EI. TEAATTERI.
Keskiviikkona Huhtik ii p. 1900

Adolf Lind£ors'in luiväksi.
§ef a §räsi^.

.Naytelmällmen mukaelmaFmzlleute^iH<iT«idi^fflUt mine Stormtid" (Maanmiesajoiltani)
Seitsemän kuvaelmaa.

Aksel \ou Rambow. Piimpelha-
genin tilanomistaja . . . Evert Suonio.indavonRambow,hanenrouvansa Kirsti Suonio.Irans lim Rambow, hanen serk-
k iMa Kaarle Halme.Pomuchelskbpp, tilanomistaja . . Otto Närhi.Haverman,Pftmpelhageninpehtoori Emil Falck.Lovisa, hanen tyttärensä. . . .LilliHögdiiM.

Sakari Brä«ig, pehtoori Ldolf Lindfors
Fritz TriddeLfitz, maanvil-

Eino Salmela.
Taavi Pesonen

jelysoppilas. . . ."Tukka Nösler, tilanomistaja
Brigitta. hanen vaimonsa
Lima I

. . Mimmy Leino.
(Tyyne Finne.
(Olga Leino.

pin /Hemnso Kallio. (Oskari Salo.
. Aleksis Ilautio.

Mimmi Lähteenqja
lisakki Lattu.
(Kaarld Kcihäs.
IFietari Alpö

Talon(joikais-mielji;l ja -naisia
Kuvaelmat: l:nen ja '2:iien pihainaa B:raas Niislerin

puutarha. -kjäs Axel von "Eambowin luona.
Xiislerinlmoneessa.6:desmetsässä. T:mäslSiuslerin luona.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo 1/.18 ja
loppuu k:lo 11.

Franska Lifförsäkrings-
bolaget

J& Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. M
mL GarantifondeD : 98 miljoner Frcs.
0) Bolaget meddelarfördelaktiga försak- f£Äringar af alla slag. Genom samarbete med w'
©jji sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- vi/j
0\ baihp et la Seine beviljas de försäkradevid 0Jj& sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,

hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- *SJp
0\ säkrade och hans familj, som ock de pr*r- (Ä)
JK söner, med hvilka lian stär i affiirsförbin-$3^ delse för den oundvikliga förlust, som en
<o\> sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- (2^
fjd ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter-

skänker nämligen, såsom allmänt bekant, 5>7
£})) premierna för hela sjukdomstiden och utbe- 0Yjfi taiar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- "d

lig och resten vid dödsfall. s§J^
&fr Bolaget LHJrltaines försäkringar äro
jS( därför särskildt att rekommendera för hor-

rar affärsmän, dii det gäller att säkerställa «5y
&h, större affärsföretag1 genom Ii(försäkring,
i«v emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- y^v*££(, samma Storingar svårare sjukdomslall all- *S^
'ÉBh) tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- £ji)
y^ ges- och förlagsman stora förluster.

För dessaväsentliga fördelarerfordras
ijft; icke några exira premier utan endast att s

mC den försäkrade afstår från den årliga vinst- jyi
Syj andelen. *&
gjJV Generalagenturen:Hjfors, Ö. Henriksg. 1.

j|; @arlvon <Jinorring.

Miina/
OottliebHaldriani Juinaluusoj:
RudolfKurtz / ylioppiiaita
Moo.ses, vanba juutaainén .
Maria Muller, Eambowin emiin

piika
Kvull. koulumestari
PÄsell 1
Kol)1man/Pekka, yövartija .
Kusti Kä^el .' .

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

A. NiScandier Belysnings Aktiebolag
Mikonkatu lä. Tel. 303

Oil:eita \|/ v!/ Kasarmin' atu 27

Mom.rn.ia. j;i. ILilzööreJM,, Toimittaa sähkövaSoa. Ledig annonsplats
& Pyytäkää hintaluettelo! *

Myy sähkötarpeita."Bö2!i

w
Telef. 916

w

blVOri & 4f 4f Professor Wagners* Merikannon liÄin^ämfle|
Pianoiuakasiiiii M) Trädgårdsmästaren Edvard S. Stenius, \ . [f^

\Å Henriksg: 6. Obs.! Omplantering delvis icke r^
Wilhelm KommonenWiipu r is s

Aleksanterinkatu 21
Unionsgatan IGgHelsingissa

® Wladimirinkatu 20.
vi/ Tel. 29 22.Tel. 5 42

GGO1 QGGGGGG ÖQ O
Mineralvattenfabriken

§anifa§
rekommenderar sina tillvärkningar

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

©eOQGGQOOOGOGOO©©

Hondo i B-dur iör pianoforte och orche-
ster. Det öfvergick i sällskapet Mu-
sikvänners i Wien ägo. Sällskapets
kunskapstike och musikaliskt fint bil-
dade arkivarie,D:rEusebiusMandyczew-
ski, beskrifver manuskriptet i andra
bandet af det nybildade Internationala
Musiksällskapets skrifter. Anmärknings-
värdt ar, att genom återfinnandet af
detta originalmanuskript ett af den lärde
Otto John framkastadt antagande att
sagda Eondo sammanhördemed B-dursklaverkonserten, nu blifvit bevisadt som
riktigt. Ur Mandyczewskisartikel fram-
går vidare att Karl Czerny varit den,
som lika pietetiullt som väl, retouche-
rat det af Beethoven som ofullländadt
ocii outarbetadt efterlämnade Eondot.
Czerny hade som ung varit Beethovens
e'ev\ som äldre en trofast och värde-
rad vän till mästaren samt förtrogen

Beethovens icke allenast klavertek-
nik men äfvpn hans konijiositionssätt.

tättre händer hade aldiig något ai
Beethovens efterlämnade arbeten kun-
nat komma. Af det sätt hvarpä Czerny
*yH* ielande luckor och alslutat det
Hj^^,Mrigär ej allenast hans kons:-
närlisa nmtgu " men också hans
Persoi ga anspråkslöshet

Tobaksfabriken

'"SAMSONS"
i Tavastehus tillverkningar rekommende
ras åt tobakskännare; försökSamson I'
.Samson 2" (Trämunstycken) och "1899"

Ett och annat.
En mjölkkringkörarekonsten-s räddare.

Enligt meddelande från Düsseldorf upp-
trädde där för några veckor sedan med
största framgång hrr Rudolf Christians
och Conrad Bolz från Berliner hoftea-
tern den förre som Hamlet, den senare

som'Romeo. Att det härvid gällde ett

gästspel med hinder, hade publiken in-
gen aning om iörränett där utkommande
blad i dagarna omlalade att en berli-
ner mjölkkörare härvid uppträdt som

konstens räddare. Saken förhöll sig

son- s&:
— Bantåget som skulle föra

hr Christians till konsthärden vidRhen

U&ick kl 8 pä morgonen från Berlin
och konstnären hade ett längre stycke
väg till bangården. Kaffet var drscket,
kappsäcken stod färdig tilläs;, öéh ta-
_.-w"o trncma tjänsteande var utsänd

för att hämta eu åkare. Men, o ve!
det var som skulle alla droskkuskar
halva. FJunkit under jorden denna tid
pä dagen. Hvarken täckta eller öppna
åkdon stod nägonstädes att iinna. Ti-
den led alt mera, hr Christians blef
nervös, här voro goda råd dyrbara; —
skulle han nu för snöfallets på nattens
skuld, och genom en sådan bagatell
som en åkardroska, nödgas inställa sin
resa. iörsaka guld och lagrar. En hel
mängd mindre vänliga uttalandenöfver
lata äkare, häsfgråtare ;l m. m. flödade

■ öfver hans läppar. Hans hustru stod
ångestfullt spejande vid fönstret och

i sökte ur driivorna därute hämta tröst
■ i olyckan. Da synes oväntadt uppe pä
; gatan en mjölkkörarenärma sig i sakta
; lunk. Fönstret ryckes upp, man till-- ropar kailen att hålla vid porten, och
> efter ett kort parlarnenterande klättrar

hr Christians upp imjölkkörarensslä
i får sin kappsäck bredvid sig och så
; bär det af till bangården, ditman också
i hann i jämt så god tidatt biljett kunde
i lösas och gepäcket poletteras. Med eu
i lättnadens suck sjönk vår konstnär ned
i på vaggon- i s svällande dynor och in-

gen kunde på kvällen halva en aning-
..in al! den oro han på morgonen upp-

-1 lefvat och att det var eu mjölkforn

mellankomst man hade att till stor del
tacka för aftonens konstnjutuing.

Tvänne Shakespearereliker — en ler-
kanna och en bambukäpp —

som dik-
taren i tiden skulle öfverlåtit at sin
syster Johanna, utbjödos nyligen till
salu å en kunositetsauktion iLondon.
Kannan har formen af en nutida kaffe-
kanna. Dess yta är afdelad iåtta ver-
tikala fält, hvilka hvar tor sig äro yt-
terligare indelade i horisontala under-
afdeluingar. De särskilda fälten äro
prydda med reliefframställningar af de
förnämsta gudomlighetenia i den hed-
niska mytologien. Käppen är tämligen
läng och synbarligen nybeslagen i en
senare tid. Shakespeares syster Jo
banna, som ärlt dessa relikdr, hade se-
dermera bliiVit gitt med en mister Hart
och flyttat till Tevkesbury. De bäd;>
:öremälen hade ända tillbörjan at 1800
talet stannat inom familjen Hart, hvars
nägon ineälein senare försålt dem som
kuriosum.

prick alltid
,? jYlonopole seci



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

\m*o&&*osm
Nutidens frSrnnmstn Ântiseptiska

toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

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

en minut
eniicr ntvg från

logi vidKD:r E. Selander, Docent i bakte
Karolinska Institutet i Stc holn

D:r Axel Holst, Profe allmän helsovård
viil Cniv ■sitetet iChristiania

D:r F. Huedpe. Professor i allmän helsovaxd
vid Universitetet iPrag.

Id ProD:r R. Bassenge, Assistent
Kocbs Institut i Berlin

D:r Girand, vid Municipallaboratoriet iParis- jjjg
D:r M. Raskina

ratoriurriåKlimskaInstitutet iSt. Pc
tersbure".

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vid Farma

Finnes till salu & Apothek, Drog-
affärer m. fi. ställen samt iparti

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

INtCÉHIUhMT^t\ fallteliiJtkl£M^^Mh-rt >Bi
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Brefpapper <|" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- " Un vfn i l^^^^^^^^^^^^^l$ ska sorter, linierade och olinierade. $ K'j UI I
a Firmatryck utföresbilligt. ? IJ UU U1Jl
I Dahlbergs Pappershandel,| 52 Alexandersgatan 52
« Aisxandersgatan 15. i*

Champagne

""I Mont de Bruyére
PC säljes i minut hos de fles lerrar handlande

hotell & restaura- Ö1Serveras k alla större
Partilaser hos_. tionct)

O
KlErnst Tollander

5. Magasinogatan 3, Tel. 18 43.

Hotel Kärnp.
I:sta Rumäniska Salon-

Orkestern.

Onsdagen den 11 April 1900

Program

s .Ma
G-nonf Chacon
me, Wals. . .

Eiohfuss-
Waldteufel

uta"
5. Czanlas Delibes

Dimitri

8. (4eisha-\Vals
Wa;
Din10. Violon

1 1. Valse ( lellll
s Yeux

Tenor Solo,

Asmolofs Tobak
& Papyrosser

ständigt på lager uti

Fredr. Edv. Ekherg.
Tobakshandel

52 Alexandersgatan 52. Telefon 1448.
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Ciiipape
"Moisole SBC,,

ReidsiecK $ &o Reims,
serveras å alla lestauranter

tillgå hos de
flesta vinliandlande såväl i
Helsingfbrssomilandsorten

& &> &
iT -^

Partiorder upptages å lif-
försäkringsbolaget LTUrbai-
nes kontor,Ö. Henriksgatan

N:o 1. Tel. 13 57

*««*«!««« Tt *tf ttt N

Fredr. Edv. Ekberg.

Konditori
Helsingfors

<^wr^x>^^w^vrWTW^y^yr'<v^vi^^ r̂^ ?i^!jri^o*'

8 Sörnäs PiSsensr!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktie Bryggeri.
JjQ£a>iUKJ&^> x\ a\AWifos/qcxSK:*w.xmfoj.ÅhL>A.

#

M

sm W/*^^

U. Q. Diti)itrioa
stre de Salo

%JT W

£©fel JCärrip.
H.-'s s Nya Tryckeri, 1900'

kååyååååäåiåm

Ma Strå- kFiltMt-
fÉfc Mlotot.

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus

Specialiteter:
Danska handskar 2: 50.

Moiree Underkjolar 10: 50.
Klädes Underkjolar 12:
Filthattar

omonterade fr. B:90, monterade fi

Korsetter
2:80 i: 50 & 9 mk

Fior ft?ån 50 penni.
Alla dessa varor äro trots råva

rornas kolosala stigning af oss ick(

WiWtfPfW?

med eller utan ked är världens
förnämsta

Velociped.
Seneralagenturen förfinland

Lnnehafves af

q. f.JSioekmannsVelocipcflflcpoi

Hotel Kamp.
I:sta Rumäniska Salon-

Orkestern.

Måndagen den 16 April 1900

Program
1. La pére la victoire Tanne

Eilenberg.2. J'y pense. Gavotte .
S. Acclamationen walzer

Faust
Waldteui
Gounod.
Andvée.Von Herzen zu Herzen

(i. La Paloma
Tenor solo

7. Marche Indienne
v. St. Perersbourg

. Sellenick. I.Dimiferie. Strauss".
E. Waldteuf

Potp. avs Zig<-unerbaron
Polarstern. Walse . . ,

e hoDgrois Lisz
12. Quodlibet Dimitrio

Mors Kemiska Tviitt lriittii
(Mimmi Talen)

Andregatan 15. Telefon 507
Vårkostymer m. m. rene-öras

fort. väl och billigt

(i. Qu


