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Sundströms Fotografiatelicr, Fabiansgatan 27w''^*^ ">*rr^""^k*n^""^

imijifsiiQi ii ni mor11IWii InlUn%aP 1» I» aU* ii?UP KH »J a

Arabia Försälj-
nin^s-JVlaåagin, A, W, ERluna Go. mc^3l

Vin- & Spirituosahandel(Inneh. Q. F. Stockmann) Q.fl. @:o
Glog. 2, Hotel Kamp Skilnadsgatan 19

Telefon 010 G G få GUtställning af fabrikens samtliga till
varkiiiiig;ir, såsom:

säljes hos fierrar vinhandlareBordsserviser, Kaffe- & Téserviser,
Blomkrukor, Vaser m. m och serveras å alla förstakläs

sens restaurationer 00 = 0.Företa lilasNTapet» erare«ch
Dekciratör^Terksitad.

äfvensom af

littala Qlasbpuks Helsingfors
6. Ji. fiKlt generalagent för Jinland

tillvärkningar, såväl enkla som slipade Johan Svensson.
40*00*1f0#*1f*Vinserviser, Frukt-kålar, Assietter, Adress Norra kajenN:o 17 v. s. Sandvikens ångsåg

Kannor. Ostkupor m. m Telefon 33 80

Kontor Vestra kajen 18LifförsäkriDgsak tiebolag:ik!-SKÅNE", Bn C. F. CfiRLANHER

MiddaÄsert H6tCI KaBlP Af t oTktT. e r tiiMQtianbKuiiaci W:r Damen Orchester G Richter_
fran k] 8 e mfrån kl. 4—6 e m. — ,— __ — — i— '

JiTBLIER A.JPOLLO.
C. I' DVfKriNDAHL Fotografisk Atelier. N- EsP,'fajg. 31.
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Tidning för Helsingfors
Nya glasmagasinet SVEA"

Brand & LifFcrsäkrings
AktiebolagTeatrar och Konserter.N. Esplanadg 37.

KontorOscar Alexiz. Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

N:o 73 1901Sönd?gen den 17 Februari.
»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. ***
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 6, Telefon 2770.

Jakob Ljungqvists

Fotografiska Atelier
Alexandersg. 19

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

Utför omsorgsfull', och tillbilliga
priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren.

modernaste» « «" " CapeMagen
af förnämsta engelska $ fran-
ska fabriker "««"«"

ra Rullgardiner $ « "
fe « « « « Cinoleum
V i Helsingfors nya Capet-flffär

Unionsgatan 32 « " « " "

Bfels Konditow
40 Alevandersgatan 40

► Telef. 2i «

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916.

Serverar elekrisk belysning.
Säljer elektrska materialier.

Svenska Teatern.
c~-r— -tyy— j >̂

Söndagen den 17 Februari 1901
kl. 7m e. m

För fjärde gången

ill iidi Kristofferill
En tjufkomedi i 4 akter af Peter Egge

Personerna

. Hr Ahlbom.
. H. Sandberg.
("Fru Castegren.
\Frk Tschernischm.

Jakob Ringen, jordbrukare på en mindre gård . . . .
logvald,hans son, styrman på ett ångfartyg
Eli Vold,\ . t

-
ä fe h jkb RiJensme, / ■' &

Kristoffer Ringen, halfbror till Jakob ringen, gross-
Hr Malmström.
Fru Bareklind.„ Lindh.„ Stavenow

handlare . . . . "

Magna, hans dotter
Maren. hans hushållerska
Hans yngsta biträde hos Kr. Ringen
L'jsman, generalkonsul
Benjamin Flok, hökare. . . " . " .
Kirsti, hans hustru
En tjänsteflicka.

Hr Stavenow„ Svedberg
Pra Precht.

Handlingen försiggår under förloppet af ett dygn l:sta aktenpå Jakob
Ringens gård, Skoghult, som ligger tätt vid ennorsk fjordstad: 2:dra akten
på Kristoffer Ringens kontor istaden; 3:je akten iköket hos hökarFlok i

närheten af staden; 4!de akten igrosshandlar Kristoffer
Ringens hvardagsrum.

Börjas kl. 7,30 och slutar omkring kl. 10( to e. m.

%

Avg. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

Tillvärkningen står under kontroll af
Filosofi D:r Hj Modeen.

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 32 38.

Westeriunds restaurant.
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard.

Uinbandcl. 1
prisbelöntmedguldmedalj vid
många utställningar. Högsta
utmärkelse hederspris (Dplö-
me (I'lionneur) vid utställnin-
geniBordeaux1895.

&v_ i

Sandviks

G. Jabfs
Yi!e&.Tricotvaru3ffär
Norra Esplanadg. 37. Telef. 1727.Å
\'älsorberadt lager,

billiga priser,
Hufvuddepot af D:r Laliinanns

underkläder.
I-Jusanjförsäijn. af Jouvins d

0:o'a i Grenoble världsberömde
handskar.

l^citns cc e ©



Harald Wasastjemas BLOMSTERHANDEL, Skiinaden 4.
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Mention Honorable
é£ på världsutställningen iParis 1900.

Pungerar lätt och angenämt under tre må-
g£^ nåder och längre utan att, rengöras.

Pris 4 mk =50 p:ni.

direkt importerade från utlandethos
f{jctt # J^!I)d|PCI), S. Eaplandg. 12.

C.E. Lindgrens Borstbindenaffär,
Alexandersg. 46. Centrals hus

Alla sorters finare och gröfi-p Borstar &, Penslar,
Tamburmattor & Rottingpiskor, Toilettvålar, Amykos, Par-
fymer, Badsvamp, Kammar af alla sl»g. Speglar & Toi-
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar,Plånböcker, Cigarr-
St Cigarrettfodral m. m. till billigaste pris.r.fllcxandcrsgatan 17.

Artftr^l/ölhronc Rocf^iir^nt å 'a Cart hela dagen. Större & mindre Middagsbesiällningar, Sexor från 2:50VjperaKaiidrtJllis rit^lctUrdlll till högre priser. Aftonkoncert fr kl. V2B— n.

£ovis de Salignac & Co.
iultramodärna mönster

Cognac. A. B. Wicander & Larssons
neder

Städernas iFinland
Brandstodsbolag

för lösegendom
emottager försäkringar till låga premier och ned-
sättas dessa med 25 och 50% å de belopp hvarmed
förskringstagarei10 och 20 ar varitdelegareibolaget.

Oskar Hakulin
io Alexandersgatan 40

*SSSg»«SS«SSSgSSSSS#Ä* >>>*:>>> > *

Tilbarmoimka Sällskapet

Cisagen den 19 Tcbruari 1901

75:je

Populära Konserten
Program:

( iuiraud1. Ouverture till op. D'Arteveld
Leoncavallo2. Intermezzo ur op. I'ajiizzo
Berliöz!. Irrblossen dans nr Faust
Bizetsuite4. Roma"

Andante Allegro vivace. Anedante molto
aaval).tVllegro vivacissimo (Carr

Paus

'). Ouverture lin Herbst Griei»;

Tschaikowsky(i. Konsert, för violin
(Hr. Max Schukt

Paus

7. Poster carnaval
Sibelius8. Musettc

>). Turkisk Marsch Mozart

Den onda värkligt praktiska Skvifiiinskin som

HAMMOND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter förFinland & Skandinavien

Bodega Espanola
Helsingfors(Etablerad 1883)

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska

VINER & SPIRITUÖSA

Nya Barngarderoben
Ständigt lager af färdiga

Bårkläder
Beställningar emottagasGENf K. F. Larsson

rSB~

Henrik Gahns'
Ämgkos, Gahnclit,

tvålar tn. m.
order genom Ernst Tolander,

Telef. 1844S. Magasinsg. '6

UictorsaCifförsäKrings » »
» * * Hkfiibolaflet

i Stockholm
meddelar.Eifförsäkriltgar på förmånligaste vrlkor

G. Ti Rj«lt. generalagent för Jinland
norra Kakn 4. telef. 9as.

flefsiogfors ffyaQ
Fazer S< V^esfertur)d

Telef. 1431, Fabiansgatan 16

Nu inkommet stort nytt lager utmärkta

Flyglar,Pianos,J^armopier.
ochbarmoniumkatalog,Rekvirera vår nj

-
a piano-

som sändes franco på begäran

Specialaffär för Korsetter.
Köp alltid från specialaffär; störstagaranti,lager

och urval samt låga priser. Order från landsorten ex-
pedieras omgående mot postförskott. Vid beställnin-
gar uppgifves, bröst,höft och midjavidd.

Helsingfors,O. Grundström,
Ensamföraäijare,

för Fiiland, för Akt. l?ol. Svenska Korsettfabriken

?
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3

r Hattar
\MÖ felb & filt

ö^w?^ Höstmössor. ■» "»

» Wintermössor.
af krimskinn,astrakan,

W-!'"Ä bisam, nutria m. m.

til W herrar och damer,

|| Muffar & Boas hos

Jofy. Wecß§ell,
30. Uuionsgatan 30.

Ett Jenny Lind-minne
En hcfkonsert hos drottning

Victoria

Det var 1847, som Jenny Lind för
sta gången uppehöll sig iLondon, dit-
Kallad af teaterdirektören Lumby. Hor.
var dä den enda aträlande stjärnan

bland hans personal, medan Covent-
Garden-teaterns direktör under sin fana
både iörsamlat Europas berömdaste
konstnä.er. Sä snart de bada italien-
-ka operornaöppnat sina föreställningar
uppstodo två partier, såväl bland pubh
ken som tidningarna. På ena hållet

*vor man vid Jenny Lind och endast
vid henne, medan man å andra sidan
rörklarade GraKa Grisi eller Persiarn
som världens största sångerskor.

Att dessa beständiga och bittra par
istnder icke skulle blitVa utan åter-

verkan pä deras upphof, vore att for

dra för mycket af den mänskliga na-
turen Att de tre konstnärinnorrja
vägrat att sjunga tillsammans å en
offentlig konsert, hade förekommit, och
ingen annan än den förstainom konun-
gahuset, drottning Victoria själf, kunde
våga att bjuda dem gemensamt till en
hofkonsert. Denna kallelse måste emel
lertid ätlydas, och huru de egna käns-
lorna därvid än voro, så hälsade med-
täflarinnorna hvarandra med leende läp
(jar och kallväulig blick, såsom damei
af värld skickligt behärskande och döl-
jande sina känslor.

Jenny Lind, nordens blonda, bleka
dotter, stod, hvad den yttre apparitio-
nen vidkom, afgjordt tillbaka för de
fylliga, mörkögda,sydländska skönhe
terna, och ändå låg det i den enkla,
höga gestalten, som uppträdde sä blyg
sam i den hvita klädningen bredvidde
Däda andra rikt smyckade konstnärin-
norna, något, som ovilkorligenfängslade

..©PCSCCttf"
Södra Espladgatan 2.

(Invid Salutorget).

blicken och ännu mera hjärtat. En
späd, fin skogssippa bredvid det fylliga,
glödande granatäpplet och den lysandeguldgula rosen.

Jenny Lind, den yngsta af de trevar, efter programmet, bestämd att
s unga först. Lugn och obesväradträdde hon fram till flygel,,, men da
ion vid de första tonerna lyfte pä hutvudet, träffade henne ur Grisis svarta.

flammande ögon en så mörk,vild blick,
att hon vid dess eldstrålar kände sig
liksom tillintetgjord. Utan att för sig
ajälf kunna iörklara makten idenni
blick, utöfvade den dock e't oemot-
ståndligt, olycksbringande inflytandeoch
på den arma, darrande flickan hviladn
liksom ett förlamande häxeri. Hon
kände sitt mod sjunka, förtroendet till
hennes talang vek bort, den lätta slöja,
-<om annars icke verkade stöiande pä
hennes älskliga röst lade sig allt tätare
och tätarn ötver densamma och tillin-
te'g orde hela hennes förtrollning. Ti1
och medhenues kroppskrafter lörsvunno.
det svartnade för ögonen, och blott
med högsta ansträngning kunde hon
tullfölja arian till slut.

Hälft medvetslös stödde den unga
sångerskan sig emot stolkarmen, medan
hennes ackomptiniatör föredrogdet länga
etterspelet till ari*n.

Dödstystvad rå ide i salen, dock icke
på grund at högsta beuudran,utan den
pinsamma förlägenhetens,de svikna för-
hoppningarna»; också töll icke det at-
ägsnaste tecken till bifall tröstande i
sångerskans upp orda själ. Åhörarna
Viro stumma af häpnad, ,-jälfva drott-
ningen tarm i sin godhjartenhet icke
mod att skänka ett bi'all, hvilket i
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l:ma Inlaid Linoleum

Richardsgatan 2

Liszt

Palovakuutus Osakeyhtiö Pohiola KullePVO TaPa^mavakuutus Osakeytiö.
D-^__ AUfohni.n uiMuia uuIICIVU oiv.ksfallfdrsäkrings Aktiebolao.
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AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj 1898 i Paris

SUOM. TEAATTER!

Sunnuntaina Helmikuun 17 p:nä 1901

Kcin inni un 6SSä. J * * L

(Come le foglie

i.nävtöksinen näytelmä. Kirjoittanut: QiuseppeCia-
cosa. Ital. kielestä suomentanut: Elvira Willman.

tagas
Henkilöt

Giovanni Eosani A.dolf Lindfors
Giulia. hanen vaimonsa toisessa

avioliitossa Olga Salo
Tommy ]hanen lapsensa ensim. [Knut Weckman
Nennele ] avioliitosta iLilli Högdahl

Massimo Rosani, hanen veljensä
poika Aleksis Rautio,

Rouva Irene, hanen sisarensa . .Mimmy Leino
Hilma EantaneiiEouva Lauri

Eouva LaBlanche, muotikauppias Elli tompuri

Helmer Rangvaldsen, norjalainen
taidemaalari Evert Suonio

Eras toinen taidemaalari Taavi Pesonen

AndreaI . (Eino Salmela.;Eosanm palveluksessa. -J
Lucia ) (.Mimmi Lähteenoja

Tapahtnu: 1 näytös Milanossa, 2, 8 ja 4 näytös

Greneven läheisyydessä, nykyaikana.

Ovet avataan kl. 7 Näytäntö alkaa k:lo Va 8

m. oRönDjFii)C'$ $k

Tobaksfabriken

SAMSONS"
i Tavastehus tillverkningar rekommenderasåt tobaks

(Samson I", ..Samson 2"kännare; försök Casino",
(Trämunstycken) och 1899

KommissionslageriHelsingfors hos
Frans Lindberg.

Alexandersg. 52. Telefon 2658,

öambrini Restaurant.
Sivori & * ** Merikannon

Piant» unikastIni
Wiipurissa |Helsingissä

Aleksanterinkatu 21. jjj Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. S» Tel. 29 22.

närvarande stund skulle klingat som
bitter ironi och måhända mera sära än
glädja

Slaget träffade heuue för hårdt, för
skoningslöst. Hennei iörlorade rykt-
barhet, hennes grusade lefnadslycka.
smärtan hos familj och vänner, hvilka
med stolthet blickat upp tillhenne,vän-
tat sig S 4 mycket af henne - alli
detta framträdde för hennes själ, metj

På samnia gång tanken på hemmet,
fäderneslandet, denlyckliga barndomen,
de kära lekkamraterna.

En idé genombärvar den stackar*
unga flickan; som en nådens milda
Bträle frän en vänlig himmel fallerden
ty-iande och värmande iden omtöck-
Uade själen

Biand de melodier och sånger, som
h°n redan under sin barndom älskat
°ch sjungit, var en liten enkel aiton
hymn. den hvilken hon högst af alla
"Ppskattade. På vackra, stilla aftnar,
dä barnen sprungit sig trötta iskog
och mark och nu hviladeutiden mjuka
"°^an, hade hennes lekkamrater ofta

e<": ..Jenny, sjung aftonbönen, sa
B°m du kan ju iDgen sjunga!"

Och hon sjunger! Tystnadenisalen
B°m under det länga efterspelet ötver
«att till en susning; af hviskningar, io-

träder äuyo. Man lys-nnr till den stilla
melodien, orden hor man knappt, lör-
-tär dem haller icke, men toner iran
d n gudomligt ljufva rösten intränga i
hvarje hjärta. Minnet af fosterlandet,
af de kära där hemma, har löst den
förtrollning som så oförklarligthvilade
öfver sångerskan, den svenska afton-
hymnen strömmar i gudaborna, him-
melskt klara toner ur hennes b öst,och
denna änglaröst banar sig väg tillhvarje
h|ärta. Liksom en förtrollningsväfvar
öfver alla närvarande, och de hårdaste
hjärtan vekua.

Äfven nu en djup tystnad, men af
andakt och djup rörelse.

Liksom hade hon nu tillförsäkratsig
ett högre bistånd höjer nordens bleka
lotter sin mIda blick mot södernsros,
till det ögonpar, hvars uttryck förut
sä uppskakat henne. Den mörka, flarn
mande blickeu i G.ulia Grisis natt-
svarta ögon är försvunnen, en klar tär
skimrar nu däri, hänger i de långa
ögouhäien: och denna tår är den skö-
naste, dyrbaraste pärlan, som någonsin
skimrade i Jenny Linds lagerkrans:
sä som dt-n har ingen annan lyst in i
hennes själ. Tjusningen i denna hjär-
terörande sång förmådde själiva med
täHerskan icke motstå. Och då undei

den bifallsstorai. som brmade omkriug
den svenska sångerskan, älven Giulia
Grisi trädde fram till henne och mea
ädel värdighet samt med osminkad be-
undran räckte henne handen, hviskade
bon sakta:

Signorina, skydde pä konstnärinnans
hala, tarliga bana Gud ständigt hos er
det, hvarigenom ni i dag besegrat oss
ada!u

Och om äfven Grisi och Persiani
denna afton öfverträffade sig själfva i
röstens prakt och fyllighet

—
så för-

biet' dock den blonda,bleka sångerskaD
med sin enkla hemlandshymn drottnin-
gen i tonernas rike. Med minnet at
fosterlandet, med hågkomsterna från
barndomenhadehon vuunit förstapriset.

-*""►—

Notiser

En Beethovenfest, under ledning af
Felix Weingartner, förberedes i Mainz,
ill dagarna den 1-1, 17, 18, 19 och
"20 instundande april. Medverkande
komma att vara: Miinchener Kaim-orke-
stern, Liedertifeln och Fruntimmers
sångföreningeniMainz, den Heermanska
sträk-kvartetten samt pianisten Rislei

m, fl. Ät dut lutressuiua programmet
är att särskildt framhålla, det man har
tör aisikt att som festens hufvudnum
mer utföra mästarens samtliga nio sin-
tonier, hvilket redan i och för sig skall
skänka densamma ett öfverdet vanliga
gående värde.

Paderewskis nya opera Maran" skal],
så fort den blir tärdig, upptagas at
Hofteatern iDresden, och hoppas man
att fä operan uppförd ännu under denna
.-fäsong, för såvidt att partituret af kom-
ponisten lämnas så snart, att iscensätt-
ning och inötn.ngmedhinnes inom denna
tid. Mätte verket blott icke blifva en
nit, trötts dess upphofemans berömda
namn, något som beklagligt nog händt
ej så sällan då synnerlig protektionoch
ej värkets eget värde banat detsamma
vägen till uppförande.

-*""►-
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Julius Sjögren \|/

Trikot- och yllevaruaffär f^^Mikaelsgatan 4 och Centralpassagen.

J(aisar)ien)i
't Ja Curt

Beställningar lör enskilda festliarheter emot
Telefon 223

Q. A. Wickström

Reparationsvärks^d

Ur, Kronometr&r
och finare0) i- H

<sg| s cS (iaranteradt prima arbete

Präcisions-Instrument

Ständigt lager af va] justeradeCO

Vägg- cch Fickur
Urkedar m. m

loar gcfyoulfz

Lii>olcun)affär
Boulevardsgafao 28

ridderictablisscmcnt $ Klädeshandel
21. Unioiug. 21 f. d. T. nybew skrädderi

vt/Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasarminkatu 27 Telef. 916

Toimittaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

Folkteatern.
(Studenthuset)

Söndagen den 17 Februari kl 8 e. m

För tredje gången

Inbrottsstölden
Folkskadespel i 5 akter af Minana Canth

OOQQOOQOOOQOQOQQQ
Mineralvattenfabriken

§anifa§
rekommenderar sina tillvärkningar.

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

OOGOQOOQQQQQQQQQQ

( )fversättning från tins

Personerna

Peltola, i ,... . . | heramanse,[Koniemi, )>Tiilo, Peltolas son.
Lovisa. Ukoniemis dotti
Vholn Antti, torpare. I
Maria, hans hustru. I
Helena, deras dotter. I
Hopinilaiuen. inhysil
Penttnla, n^ii^
MmUL | fljj^H

I) l,ynI
Eero,
Kalle,
Kirsti
Lisa,

ngdom

Fappu,
En bykarl

En fångknekt

l!\ lim

Röda biljetter

igare

=Rekommenderas /
Ualsortcracii lager af prima beklädnadsmaterial

Största ocf) bäsfsorferade la-
■Fiplanci af alla slagsger i

Möbler,
erJ^ärjdt billigasteftl^allmäi}f

priser,

Jobn Pais<i)eff,
H:fors, Brunsg. 12

085-- Till landsorter; $ér)des
friff enjballeradfsamt osd^ördf
till järnväg eller årjgbåf.

äsfa co^tiac fall kaffe: Sayer % Q.o „„"*
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TwliiiltfuF
! Renar hufvudsvålen
) 3eforo'rar håi-växten

Ingnidoa ibårroten 1 ft 'i
finger '. vockiui ffJro

karnningen
Erhållaside flesta apotek,[ drog- ooh parfyinaukrer

K samt ipnr?.i genom

\GUiDOHORNBOfIG.Helsingfors
Toletori 1331

I Pria pr naaka 3 mk

*J* Champag-ne

3 Mont de Bruyére
säljes iminut hoa de flesta Herrar handlande

i Serveras å alla större hotell & restaura- Ö*'
tioner. Partilaser hos k£

o Ernst Tollander. fe
S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. 7^

Trea.
$ KonditoriBageri

52. .flkxandersg. 52.
fielsingfors

Brunnsbusteatern.
tournen.flnna fiofmanns

Hl. $ t m

Kumtnet mo i.
Skämt med sång i1 akt af E

Personerna

Malla Andersson,modist . Frk Valborg Landegrea
SyrakAndhrs/on.profryttareHr Axel Sernqvist.

Därefter 211 gången

Den förgylda lergöKen
dkr

Kolingarnas midsommarnattsdröm.
Revy i2 akter af Emil Norlander.
Lokala kupletter af hr. K. N— m.

Händelsen passerar Midsommarnatten. Första
akten på landet, andra akten på Verldsutetällnmgen
Paris.

Personerna
Förstaakten

Tobias Jansson i Skärblacka .
Mor Sara, hans hustru ....
Stina, piga
Luft-Kalle\ i ffar 6Kol-.Tokke /
Féeu
Tusenskönan . . .
Snödroppen . .. "

Majblomman . . .
Violen
Gullvifvan . . . .
Blasippan . . . .
En gammal bekant
Janne, kväsargrabb
Fina. kväsarjänta .
LuftKalle. . . .
Kol-Jokke . . . .
En spårvagnskusk
Madame Helsingfors
Brefdufvorna . .
En restaurantbesökare
En pantsatt
Miss Tvåa
Fia Jansson
Tobias Jansson . . .
Mor Sara ... " . .
MademoiselleParis
En poliskonstapel . .

Bondfolk,

Andra akten

F. Hellström.
Hfru O. Hellström.IE. Lorentz.
F r Th. Ebbesen.
IA. Sernqvist.
Ifrk. A. Palmer.

V. Laudegren
I E. Karls-on.
I L.Rundblad.I E. Lorentz.
I G. Karlsson.I „ A. Rundblad.Ihr A. Robertsson.
hr M. Li dberg.

fru A. Honnann-UddKren

hr. l'h. Ebbesen.
hr A. Sernqvist.
hr. M. Lindberg,
fru Hofmann-Uddgren

hr. A. Robertsson.
frk. A. Palmer.
fr. V. Land^gren
fru Hofmarm-Uddgren
hr. Hellström.
fru Hellström.
frk. Å. Palmer.
hr. K. Landegren.

Biljettpriserna: 4 mark, 3 mark och 3 mark,

Finska Sira- & Flått
fabriks Aktiebolaget.

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekomraenderai
Filthattar

Damer *fe l{arn

Underkjolar
Winterhlusar

Korsetten-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

Hotel Kamp.
Damen Orchester
G. Richter.

Mandagen den 18 Februari 1901

Program
1. Kazi rrein Nazi, Marsch ....
2. Do'ores-VH]zei'
3. Ouverture Die Verlobung bei der

Laterne"

W:r

52 Telef 2178. Helsingfors
iiWft«*agWM
Nutidens förnämsta antiseptiska

toiiettmedel

Stomatol
för tändernas och munnensvård
dödarkolerabnkterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent ibakteriologividK,
Karolinska Institutet iStockholm.

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

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

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

D:r Girand, vidMunicipallaboratorietiParis.
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo-

ratorium å Kliniska InstitutetiSt. Pc-
tersburg.

D:r K. G. Kuylenstierna,Assiscent vidFarma-
ceut. InstitutetiStockholm, m. fl.

Finnes till salu å Apothek, "Drog-
affårer m. ft. ställen samt iparti.

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium SödraEsplanadg. 8.
SgS^UäfcpSj»

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktieBryggeri.
&b/^&&sb&lte!^!>tiJM^ÅteL&iidl

Första%s^a För§äfyir)gsbofagef
grundadt 1827 Generalagenturen

N. Magasinsg. 1. Tel. 281.
Brand & Olycksfallförsäkring.

wsw
är en ny

f»apyposs,
tillverkad af fin turkisk tobak. Iparti, från eget fa-
brik, endast hos

Fredr. Edv. Ekberff.
,S2Alexandersgatan 52

Smakfulla och vackra "
Vy-l*ostUort j

Störstaoch rikhaltigaste lager. i

J Mycket billigapriser. §

Dahlbergs Pappershandel,i*
'exandersgatan 15. f

å Norra Esplanatfgatan 73.
*

W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg

Hotel Kamp.
W:r Damen Orchester

G. Richter.

Söndagen den 17 Februari 1901

Program

1. "Wiener Rollschuhclub, Marsch . . Prohaska.
2. Braun öder Blond, Valzer ....Waldfeutel
B. Ouverture Hero'd.
4. Eutre act (lavoite Gillet.
5. Anonym. Mazurka
6. Potpourri a. d. Ballet

G. Richte
Marenko.

Strauss7. Fesche Geistpt, Vhlspt .
8. Ouverture Raymond" .
11. Hast du mich ieb? Lied

10. Spieeelbilder Potpourri .
Thomis
B.ihra.
G. Eichter
Bäver.11. Pagode■PoTk
Hornischer

Folk,

-t. Brise du soir, lutermezzc
5. Maskengigerl,Pulka . .
6. Lucia Potpourri . .. .
i. Doctrinen-Yalzf
8 Ouverture Pique Dame''
9. LoreleyParaphrase

10. Musikalisches Lexikon
11. Spieler-i, Pizzic-iti Polka
12. Ohne Aufenthalt! Galopp

G. E'ohter
Waldteufel

Zwierzina
Donizetti

Strau-s
Sum,i

Neswadba.
G. Richter
Stix.
Zwierzina

Helsingfors, Hutvudstad.sbladtts Nya Trycken. 19 1

Hotel Kamp.
W;r Damen Orchester

G. Richter.
Tisdagen den 19 Februari 1901

Program
Marsch Bayer.

Waldfceufel
Stix.

Tres joli, V:11/.T^^^^^^HDeutsche Lustspielouverturel
Krönungsraarsct a. d. Opel

Prophet"
Klau Veilchen,Polka. . . .
Offenbachiana, Potpourri . .

Meyerbeer.
G Eichter
Coniadi.

Wiener Bui-gpr, Valzer Zi^hrer.
Ouverture Mart'>a" F'° ow/
Largo Häi-del.
.Musikalioher Guckkasten,PotpourriG. Biohtei,
H^rzlame, Polka Fahrbnch.
Rrrmauss! Galopp Laogentreu


