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£ KRISTALL-MAGASINET ISr

aået'OQP&itKl0*
Tidning för Helsingfors

Nya glasmagasinet SVEA"
Brand & Liffcrsäkrings

ÅktiebolayTeatrar och Konserter.N. Espianadg 37.
Kontor

Oscar Ålexiz. Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

N:o 71. Onsdagen den 13 Februari 1901

»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. ♥»*
H. W. LSLiUS. Inkasso & Fastighetsbyrå, Georgsgatan 6, Telefon 2770.

Jakob Ljungqvists Svenska Teatern. 3.

—
""B

B» iUicKels |ka AtelierFotografis
CTST- --^nO- T^-3

Alex ndersg. 19
(ing. fr. Hagasundsg Onsdagen den 13 Februari 1901

Telefon 2453

HrräksPunscp
prisbelöntmedguldmedalj vid

; många utställuirjgar. Högsta
utmärkelsehederspris (Diplö-
med'lionueur) vid i^jUillnh^
".'-■ll I !i..I-,il-;, i.. Hkl. 730 e. m

Utför omsorgsfull*, och till billiga
priser allt fotografiskt arbete såväl

n som utom atelierenmor For andra gången:

mociemasfe= « ts

« « tapeMagcr! Ji! 1 Kristoill ) DC I1af förnämsta Engelska & fran-
ska Tabriker ««««"«

En tjufkomedi i 4 akter af Peter Egge1 Rullgardiner $ " «

p ««««Cinoleunj Personerna
i Helsingfors nya tapet-Affär
Unionsgatan 32 ***'** .Hr Ahlbom.

H. Sandberg.
/Fru Castegren.
\Frk Tschernisobin.

Jakob Ringen, jordbrukare på en mindre gård . . .
Ingvald,hans son, styrman på ett ångfartyg ....
Jensinfi

I'} 1 tJänst hos Jakob Ringen ". .
Kristoffer Ringen, halfbror till Jakob ringen, gross

handlare . . . . ■ib*i.Hondii-opr
Magna, hans dotter

Hr Malmström
Fru Bareklind.

„ Lindh.}JC 40 Alevandersgatan 40 Maren. hans hushållerska
Telef. 21 -<

„ Stavenow
Hr Stavenow.„ Svedberg.
Pm Precht.

Hans yngsta biträde hos Kr. Ringen
Lijsman, generalkonsul
Benjamin Flok, hökare. . . "

Kirsti, hans hustru
En tjänsteflicka.i»^»€€€€€€«

Helsingfors Elektriska Handlingen försiggår under förloppet af ett dygn l:sta akten på Jakob
Ringens gård, Skoghult, som ligger tätt vid en norsk fjordstad: 2:dra akten
på Kristoffer Ringens kontor i staden; 3:je akten i köket hos hökarFlok iBelysnings Aktiebolag närheten 4!de akten igrosshandlar Kristoffer

Ringens hvardagsrum
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning Börjas kl. 7,!» och slutar omkring kl. 10,8.0 e. m.
Säljer elektriska materialier

«»^{*€€€€€«* Sundströms Fotografiatelier, Pabiaasgalan 27

MAGASIN DU NORD.
Åi?abia Försälj-

niiiÉs-JVJa^asin, A. W. Eklunfl 4f Co.
Vin- & Spirituosahandel

VsS.S*»'

(Inneh. Q. F. Stockmann)

«»*»■

Glog. 2, Hotel Käinp Skilnadsgatan 19
Telefon 310Utställning af fabrikens samtliga till-

vftrkningär, såsom:
Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,

Biomkrukor, Vaser m. m

Företaklas^MTapet erareochäfvensom af

Uttala Qlasbruks ]>4kk«»ra Jörwverl«Mta€l.
såväl enkla som slipadetillvärkningar J~oha,n Svensson.

Sandviks Norra kajen N:o 17, il. v. s. Sandvikens ångsågVinserviser, Fruktskålar, Assietter, A.dress
Kannor. Ostkupor m. m Telefon SÖ 80

nd- & Lifför^äknij^sakiiebolii^:SKANE", Bn
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Middanskonsert HOtel liemp AftonkonsertSflIIiU d J.J 5 1^ U iio v Orchester G. Richter. frqn H Ä «
_

frän kl. 4-6 e m. , , fran k!- 8 e m-
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C. P. ÖYRMDABL Fotografisk Äteiier. N- EsPff!fg- 31-
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Avg. Ludv. HartwalL
Mineralvattenfabrik

Helsingfors Telef 169.
Tillvärkningen står under kontroll af

Filosofi D:v Hj Modeen.

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 32 38.

Westerlunds restaurant
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard.

I G. Jabfs
Yiie&.TricotvaruafFär i
Norra Esplanadg. 37. Telef. 1727. z

Välsorteradt lageit billiga priser
HufvuddepQl af D:r Lahmancs

Knsa.niförsäljn. af Jouvins &
' -

Z
handskar

@- H- @:o
00 0 0 Reims g e e> g

säljes hos Rerrar vinhandlare
och serveras å alla förstakläs-
sens restaurationer

RclsingJo

C. B. fijelt Generalagent för Jinland

%%<s<6%#s<6####
Kontor Vestra kajen 18

C. F. GfiRLftMQER,

un'.
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Harald Wasastjemas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
Städernas iFinland

Brandstodsbolag
Bodega Espanola

(Etablerad 1883) Helsingfors

Försäljning i parti och minut af ondast äkta utländsk;

VINER & SPIRITUÖSA.
för lösegendoirß

emottager försäkringaiH
sättas 111" "=sa med 25 och
förskrinestaearei 10 och :^^^^^^TeT

hip-n premier och ned
i'} hvamiei
i ili Ii et

Oskar HakuHn Nya Barngarderoben4T-:tan 4n
Ständigt lager af färdiga

<< << <<-.- < <<<«<>>:>>>>> > :■ ■■> ■ :■ ,

SaroHläderr- Hattar Beställningar emottagas
K. F. Larsson

VvU Henrik Qahnsfelb & filt

Höstmössor. f> ti
■

ÄmglCos, Qahnclit,
tvålar tit. m.

* Wintermössor
v^y

Elfkrimskinn,astrakan

t bisam, nutria m. m
order genom Ernst Tolander,

S. Magasiosg. B Telef. 1844
herrar och damer,

Muffar & Boas hos CifförsäKrings * ** « « jfKisibolaaei Uictoria
Joh- Weckgell, i Stockholm

meddelar Eifförsälumgar på förmånligaste vrlkor
Uuionsgatan 30 6. M l>jelt. Generalagent för Finland

norra Kajen 4. telef. 9 45.<.<,3fc'*-<■<','<:.< -< '<'"* ■* <!*"<
-<>'> >■■*:.>.>>i>'> >: >'>

Helsingfors g^SE ■o g
£Z en—
! a
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ef?i^al^^B3_^
UQ±mS

«zig S te Telef. 1431,
VlfesterJund
Fabiansgatan 16

Nu inkommet stort hytt lager utmärkta

Flyglar,Piarnrjos^cc^
p^-i

€. E. Knapes Skrädde- Rekvirera vår nya piano- ochharmoniumkatalog,
som sändes franco på begäran

rictaMsemcM. Specialaffär för Korsetter.
Köp alltidfrån specialaffär; störstagaranti,lager

och urval samt låga priser. Order från landsortenex-
pedieras omgående mot postförskott. Vid beställnin-
gar uppgifves, bröst,höft ocli midjavidd."■i

TT

Spä?, ■'■ *k

O. Grundström, Helsingfors,,-
iOnsamtörsäljaie

för Finland, för Alit. 801. Svenska Korsettfaliriken
0 6 '* -0 0..0-.0--H I^Hta]4agefsfams <^

BoKJ>ai>del. ocb spiritäösa
_^ direkt importerade från utlandethos

f^jdt # l^ind^rC!), S. Esplandg. 12.
Ar)<3erssoi)s paferjfbläclsborr)

Mention Honorable
C.E. Lindgrens Borstbinderiaffär,på världsutställningen iParis 1900

Alexandersg. 46. Centrals husFungerar lätt och angenämt under tre må-
nader och längre utan att rengöras. Alla sorters finare och gröfroBorstar & Penslar,

Tamburmattor & Rottingpiskor,Toilettvålar, Amykos, Par-
fymer, Badsvamp, Kammar af alla slag. Speglar & Toi-
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar,Plånböcker, Cigarr-
St Cigarrettfodral m. m. tillbilligaste pris.r.

Pris 4 mk 50 p:niflkxandersgatan 17.

OnerakällarenS ReStaUrant åla Cart hda dAP?:- StÖrre & mind»e Middagsbeställningar, Sexor från 2:50WfrJCI cai\caiiqi C?IIO ll^omUlälU till högrepriser. Aftonkoncert fr. kl. V28— 11.

Xouis de Salignac & Co. l:ma Inlaid Linoleum
ZmZ i ultramodiirna mönster

Cognac.
Läsa eller lifvet."

Ien fransk tidskrift berättas af en
f. d. teaterdirektör följande, cch som
möjligen kau vara neg så lärorikt för
Unga författare och dramaturger. Man
har nämligen varit betänkt på att i
Paris grundlägga en scen där unga
samtida författare finge göra sina rön
för dramatiskt skriftställen. Man vill
sålunda söka rödja vägen för spirande
krafter, som ofta nog hafva den stör-
sta svårighet att fä sina stycken sä
mycket ens som lästa af de vanligen
strängt upptagna teaterledarene. Men
det är ej häller alla som gå sä raskt
tillväga som Paulin Deslandes det gjorde
för nu ungefär 50 är sedan.

Deslandes var sångare vid Opera
comique. Då han markte att hans röst
började förlora sig sade han en vacker
dag: ..Jaa; skall försöka mig på att

.skrifva en enaktare, och lyckasstycket,
så blir jag dramatisk författare". Han
skref sin pjes och gick med den till
Gymnase". Deslandes stod på mycket
god fot med direktören där och bad
houötn om att läsa stycket. — „Omöj-
ligt! Vill du ha fram din pjes, så upp-
vakta Scribe, är stycket bra så signe-
rar han det jämte ditt namn, och din
lycka är gjord". Men Deslandes ville
ensam vara far för sitt barn. Han
gick till olika teatrar, ingen enda di-
rektör hade tid" med honom. Då
päminte han sig att Nestor Roqueplan,
som alltid variten flitig besökarebakom
kulisserna, alldeles nyss blitvit anstäld
gom direktör för Varieté. Deslandes
begaf sig dit men träffade ej Roqueplan
i teatern, där denne också mycket säl-
lan fanns —

utan å teaterkatéet. Im-
pressarion var ytterst älskvärd och bad
författaren komma upp till sig. Den
ö1 verenskomna timmen infann sig na-

""Ni

%^
@Fescer)r

Södra Espladgatan 2.
(Invid Salutorget).

turligtvis Deslandes, ingen Roqueplan
kom, —

en annan gång på samma sätt
så ock en tredje och fjärde. Den stac-kars författaren råkade slutligen i för-tviflan och utropade högdramatiskt: —
-Han har lofvat att höra mig och jagsvär vid alla gudar att han skall hällasitt löfte!-' — Direktörens vid Varietérum lag dä för tiden inåt en liten gårdoch i första våningen. Det var som-

mar och iönstret stod öppet. Deslan-
des fick fatt ien stege, reste den mot
fönstret cch klättrade in i rummet.
Han väntade så en timme, han väntade
två. Slutligen kom Roqueplan och blef
högst öfverraskad åt den objudne gä-
stens därvaro. —

Hvem i— n har
släppt in er hit?"

—
Det rörer inte"— svarade den unge författaren.

—
Men ni har lofvat höra mitt stycke
uppläsas — — __

och nu skall ni
göra det". —

BJag Lar inte tid där-
med" —

snäste Roqueplan. — S§
får ni taga er den dä" — svarade
Deelandes och drog fram ur fickan en
liten nätt pistol. —„ Läsa eller lifvet!"— Jag antar stycket hällre utan att
höra det!"

—
utropade direktören.

—
Men jag vill att ni skall höra det.
Valan! Var god och tag plats; nu bör-
jar jag". —

Roqueplan som insåg ati
mgen annan utväg fanns, tände en ci
garr och slog sig ned i ett soffhörn

—
»Efter det så måste vara, gä på då!"— suckade han. Med fortfarande pi-
stolen iena handen tog Deslaudes med
den andra fram sitt manuskript som
bar titeln: Les deux anges gardiens*
(De två skyddsenglarna). Den förgrym-
made direktören låtsade till en början
som hade han alls ej hört på, men sä
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filbarmonssKa Sällskapet.

torsdagen acn u februari 1901.

70:(Je

IPopulära Konserten
Program:

Biörneborgarnes marsch
Ouverture till op. »Kung Karls

Pacius
a. Melancolie ) i> för stråkinstr. ■' \lerikanto
b. Schorzo J I
Aino, sinf. dikt Kajanus,

Paus
MielckDramatisk ouverturc

Komans, för Cornet å piston .Flodin
(Hr. Paul Steffens),

Järnefelt
aite ur musiken till Carelia" Sibelins

Ouverture. Intermezzo Ballade
Alla marcia

Paus

Finska folkvisor ,rr. Pahlmnn
Suomis sång. för stråkinstr. . Pacius
Wasa marsch Collan

A. B. Wicander & Larssons
nederlag

Richardsgatan 2

Den enda värkligt praktiska Kkriiinaskin som
finnes är

HAMMOND,
som skrifver såväl rysk som vanlig' skrift,

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien.

Kullervo ÄBBKSSS

o
3



AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj 1898 i Paris
SUOfil. TEAATTERI vy '"w

a
Keskiviikkona Helmikuun 13 p:nä 1901

n i

ill I' iiin le lilrt tu ii essa. I 3

(Come le foglie

4-näytöksinen näytelmä. Kirjoittanut: Giuseppe Cia-
cosa. Ital. kieleatäsuomentamit: Elvira Willman. ir. .-

Henki1öt
Q. A. WickströmGiovanni Rosani A.dolf Lindfors

Giulia. häneu vaimonsa toisessa
ioliitossa Olga Salo

Tommy )hanen lapsensa ensim. jlvnut Weckman
NeDnele j avioliitosta
Massimo Eosani, hanen veljensä

Aleksis Rautio
Rouva Irene, häaen sisarensa . .Mimmy Leino
Rouva Lauri Hilma Räntanen

Rouva La Blanche, muotikauppiasElli tompuri
Helmer Rangvaldsen, norjalaineii

taidemaalari Evert Suonio
. Taavi Pesonen
(Kino Sulmela.Andrea1 .

Lucia J (.Mimmi Lähteenoja

Tapahtun: 1näytös Milanossa, 2, 3 ja 4 näytös

Geneven lähoisyädessä, nykyaikana

Ovet avataan kl. 7. Näytäntö alkaa k:lo l/-> 8

"J" "♥ '*" 121//I§;ia V 21. Unionsg. 21 T. d. T. nybcras skrädderi

Tobaksfabriken

SAMSONS"
i Tavastehus tillverkningar rekommenderasåt. tobaks
kännare; försök Casino", .^amsoii^^^^^^^^^M(Trämunstycken) och JB99H

Kommissioiislager iHelsingfors hos
Frans Lindberg

Äleysndersg. PS. Té?f>tbn 9«5«

ielsmgfors
BelysningsV

Telef. 916

Toimittaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

000000000 00000

rekommenderar sina tillvärkningar.
Fabrik & kontor, Lappviksg. N;o 8

Telefon 31 91.

O OOQQOQOQQÖ

Lioolcaroaffär
lu&p §cfyoulfz

Elektriska!
Aktiebolag

Samson 2"

Gambrini Rcstaurant
IoiSivori & 4f &

4f Merikannon §anifa§
Pianomakasiini

Wiipurissa|Helsingissä
Aleksanterinkatu 21. Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. «? Tel. 29 22.

t)de^lädeF Si
WL

ramie
Julius Sjögren

Trikot- och yllevaruaffär 1
*~u

xor & se
r lör da tes ligheter emot-

Telefon 223.

*r^

Reparationsvärks ad
Ur, Kronometrar

finart

:o «
i:i

Präcisions-Instrument

Qaranteradt prima arbete

iStäudi r af väl justerade

Vägg- cch Fickur
Urkedar m. m

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Lördagen den 16 Februari kl. 8 e. m

Aboiuiement N:o T.
Mea benäget biträde af pianisten^

kompositören Hr Frans Klefström
For första gängen

Svärfar
Gustaf af Geijerstam

Boalevardsgafaij 28

Kasarminkatu 27

Mineralvattenfabriken

W

o

Händelsen föregår å Dalarö på sommaren; emellan
första ocli andra akten anses två månader

hafva förflutit

Representationen börjar precis kl. 8 e. m. och slutar
omkr. kl. II e. m. Dörrarna öppnas kl. i/a 8 e. m.

Hvita abonnementskort. Blåa biljetter

=Rekommenderas ===
Ualsorttradt lager af prima bcklädnadsmatcriai

Isförsfa od> bäsfsorferade la-
[^■^■Fiolao^af alla slagsger i

Möbler^
fin erl^ändt billigasteallmänt

hospriser,

Jofji? Pais<i)sff,
H:fors, Brunsg. 12.

085-t Till landsorter) sändes
fritt emballerad* sanjf rjed^ördf
till järnväg eller ångbåt.
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Theodo Klint, professor izooloogi
Cecilia, bans hustru.
Elisabeth, jKarin, }■ deras döttrar.
Elsa, |
hru Lovisa Engström, Oi^lias^naAxel Fahrström.Kiiih^MOtto Nortlstetlt. artist^^|
Agaton Pumpendahl, ;H
Amanda, mo lell.
En främmande Hitfc^^HEmilia, i riiinst lios iT^T^^^^B

ssessor

Gäster

småningom blef han allt uppmärksam-
mare och utropade slutligen, resande
sig: —

nMen, kära ni, det där är ju
förträffligt! Ert stycke är en liten ju-
vel. Jag tar det gärna, ja två gånger
såvisst som en. Kom till teatern i
morgon och läs upp det där för skåde-
spelarne. Sedan skola vi tillsamman
tänka på rollfördelningen!" —

Sålunda
blef nDeux anges gardiens" antaget
t'll spelning och höll sig därefter un-
der tjugo år på Theatre des Varieté*'
repertoar samt uppfördes under denna
tid mer än 500 gånger.—

*""►-

Teater och musik
Rudyard Kipling som dramatiker:

Enligt engelska tidningar begagnar
Rudyard Kipling sin törnärvarande vi
"telse iSydafrika till att författa ett
skadespel, rättare sagt — att dramati-
sera sin så allmänt bekanta Dschungel-
bok cch torde äfven med sin förläggare
kontraherat att hafva stycket färdigt
inom april månad d. å.Dschungelpje
Wn" är afsedd att uppföras till julen
å någon af Londons teatrar, hvilken,
skall ännu ej vara definitivt afgjordt.
Tillsvidare vet man ej häller med be-

stämdhet hvilka at berättelserna Kipling
utvaldt för dramatiseringen. Såmycket
ar dock säkert att Mowgli" kommer
att blifva hufvudfiguren, men huruvida
äfven björnar, vargar, tigrar och ele-
fanten komma att uppträda på scenen
är. än så länge en hemlighet.

Notiser
Fru Agnes Sorma den framstående

tyska skådespelerskan kommer fram
deies att hatva sin egen teater. Hon
häller nämligen på med att låta inreda
en scenisk salong i Potsdam, invid
Berlin, hvilken teater skall bära nam-
net Teater-Sorma u.

Yvette Guilbert vistas sedan början
af månaden iBerlin, där hon upptra-

der i en serie föreställningar å Metro-
pol-teatern

Sylvia, Léo Delibes ballett, uppför-
des den 4 februari för första gången
a kungl. operan iDresden och gjorde
synnerligen stor lycka. Uppsättningen
var briljant och återgifvandet i allo

ad orkesternframstående, isynnerhet hy
vidkom, skrifver en resenc

Sybil Sanderson är inbjuden till Wien
för att medverka å en stor konsert
därstädes den 22 februari. Det är
första gången fru Sanderson låter höra
sig iÖsterrikes hufvudstad.

Mark Ticains dotter har för afsikt
att egna sig åt den lyriska konsten.
Hon studerar f. n. för M:me Marchesi
i Paris och ämnar sedan debutera i
New-York. Miss Twains röst är myc-
ket behaglig och tillika stark med stort
omfång

Det nya skådespelet ..Der Äbend* af
Paul Lmdau rönte ett välvilligt mot-
tagande å Wilhelm-teatern i Stuttgart.

A BesidenztheateriHannover mottogs
det nya skåde-pelet ..Sotinenuntergang''
af Erich Erichsen mycket välvilligt.

Schillers Wallenstein-trilogi uppfördes
på eu dag å Stadttheater i Prag och
väckte entusiastiskt bifall.

Ett och annat

Sir Arthur Sullivans testamente har
nyligen öppnats och befanns därvid att

Mikados" kompositör efterlämnat en
förmögenhetpå ej mindreän 1,360,000
francs. Bland särskilda legat är att
märka: Till prinsen af Wales, numera
konung Edvard VII af England, ett
kortfodral af perlemor och silfver; till
hertigen af York en utskuren kokosnöt
med silfverbeslag; till nyss aflidne her-
tigen af Coburg partituret till rThe
light of the world" (Världens ljus) „till
ett minne af de angenäma timmar kom-
ponisten tillbragt hos hertigen medan
han skref p* detta sitt verk". Ett
par trogna tjänare erhålla gåfvor på
25,000 frcs o. s. v. Förmögenheten
i öfrigt tillfaller Sullivans brorson, sir
Herbert Thomas Sullivan.

-«""►-
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bl Champagrne f
3 Mont de Bruyére I

säljes i minut ho3de flesta Herrar handlande.
Serveras å alla större hotell & restaura- W1 tioner. Partilager lios^^^^^^^^^^^^ £;

Ernst TolianiJer.
5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

fred. €dv. ekberg.
Bageri $ Konditori

52. JUexattdersg. 52.
Helsingfors

■■v/xy^^xv-^xxs^TX^H^.tKXKxr^jKMK'

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktieBryggeri.
Biljettpriserna: 4 mark, 3 mark och 2 mark, W:

FörstaJfysfa Försäkringsbolags
grundadt 1827 Generalagenturen

N. Magasinsg. 1. Tel. '281.Finska Sira- & Filthatt
fabriks Aktiebolaget. Brand & Olycksfallförsäkring.

»QJ&1&&*Alexandersgatan 21
är en ny

■Tallbergs hus.

PnsDelon^p^varldsutställ-
ningen i Paris 1900.

fapypos§,
tillverkad af lin turkisk tobal Iparti, från eget fa

rekommenderai Fredr. JE&w. HJlcberff.
52 Alexandersgatan 52Filtliåttai*

Smakfulla och vackra ©Damer ét Itarii
Underkjolar
Winterbl11sar

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

Största och rikhaltigaste lager.
Mycket billig-apriser.

Dahlbergs Pappershandel, f
!exandersgatan15. f

Norra Espianadgatan 23. ®
e^S^«*S^e>S<S.S^B^B*B*B*«

W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhande!, Alexandersg. 52. Telef. 2J78. Helsingfors.

Brunnshusteatern.
tournen.Hn\n Rolmaitiis

Rnimtief mo
E. NSkämt nu

Malla Andersson, modist .Fik Valborg Lindegren
Syrak A.ndhrszon,profryttkre Hy Axel Serncivist.

Den försvida lergöken

Kolingarnas midsotiimantausaröm.
Revy i 2 aktei af Emil Noriander
Lokala kupletter af hr. K. N— m.

Händelsen passé
ikten på landet, andn
Paris.

I' e i

Tobias Jansson i Skärl
Mor Sara. lians hustru
Stma, piga . . .
Luft-Kalle) ,

lrKol-JokkeI
Feen
Tusenskönan
Snödroppen .
Majblomman
Violen . . .
Gullvifvau
Blåsippan . . . .
En gammal bekant
Janne, kvasargrabb
Fina. kväsarjånta .
Luft-Kalle . . . .
Kol-Jokke . . . .
En spårva^nskusk
Madame Helsingfors
Brefdufvorna " ■

En resraurantbesökare
En pantsatt ....
Miss Tvåa
Fia Jansson
Tobias Jansson . .
Mor Sara . . . ■ .
MademoiselleParis
En poliskonstapel ..

Ki. H. M

säng i 1 akt

Personerna

Därefter aiO gången

eller

irar Mii
iakten

reta a
>lacka

Isommarnatten. Första
på Världsutställningen

hr V. Hellström
fru O. Hellströir
Jrk E. Lorentz.

fhi- Th. Ebbesen.
\hr A. Sernqvist.
, frk. A. Palmer.. „ V. Landegren
, E. Karlsson.
, L. Rundblad.

E. Lorentz
. Gr. Karlsson.. . „ A. Rundblad.

. . hr A. Robertsson.
. br M. Lindberg.

A. Hotmann-Uddgren

hr. l'h. Ebbosen
hr A. Sernqvist.
hr M Lindberg.
itu Homann-Uddgren

hr. A. Kobertsson.
frk. A. Palmer.
fr. V. Landegren
fru llofmann-TJddgren
hr. Hellström.
fru Hellström,
frk. A. Palmer.
hr. K. Landegren.

i
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Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettrnedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödar kolerabftkterier på en halt
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakteriepå

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent ibakteriologi vid K,
Karolinska Institutet i Stockholm.

Dt Axel Holst, Professor i allmän helsovård
vid UniversitetetiChristiania.

D:r F. Huedpe, Professor i allmänhelsovård
vid UniversitetetiPrag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor R
Koclis Institut i Berlin.

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

ratorium å Kliniska InstitutetiSt. Pe>
tersburg

D:r K. G.Kuylenstierna, Assistent vidFarma^
ceut. InstitutetiStockholm, m. fl

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.
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Hotel Kamp.
W.r Damen Orchester

G. Richter.
Onsdagen den 13 Februari 1901

Program

Hochlaiiflsklängp. Marsch
Sirenenzauber, Valzer

"e FreiS
Interinez

Bruder Studio .Poka^(
Eomeo and Julia Potpc

7. "Rosen avs deij^MHen^^^^
8. Ouv-j;-;!^^J|Boraeiheus

10. Keiselust
11. Lied a. d. Operette»Die Landstrei-

cher'
12. Wie Galopp

Wuldteutel
Wt-bir.
T-intenhayn
E. Strauss

I. Strå --
Beetliovc>n

Richt
Zwierziaa.

Zielirer.
Straass

Hotel ftän^p.
(Festsalen.)

fe> 8^ fe> fe-

Table tfhöte kl. 3-6 e. m.

Middagskonsert kl.124-6e.m.

Aftonkonsert fr. k!. 8 e. m.
vt> t& cs> c^

Helsingfors. HutVudstadsbladbts Nya Tryckeri. 1901

Hotel Kamp.
W:r Damen Orchester

G. Richter.

Torsdagen den 14 Februari 1901

Program
Kärntner Lieder Marsch, . ... .O. Richter
Estudiantina- Valzer Waldteufel
Ouverture Der BarbiervonSevilla"Eossin^Blatermezzo avs
Massliebcheh. Mm/uiH Fahrbach

VTerdi.goletto

Strauss.
Weber.
Farrager

Ivunstlwleben ValzeÄ
Ouverture »PreciosaßBolero
Auf der Wanderschaft Potpomri

'
«. Richtei

Echt wienericsch!■ Ziehrer.
Im Stumischritt, Galopp


