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S. KRISTALL-MAGASINET ":,'

c/
Tidning för Helsingfors

Nya glasmagasinet
Teatrar och Konserter.N. Esplanadg 37.

Oscar Ålexiz. Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 72 Fred?gen den 15 Februari
»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. ***
H. W, LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan

Jakob Ljungqvis

b AteFotografis ier
Alexandersg. 19

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

Utför omsorgsfull*, och till billiga
priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren.

modernasfe= « «
« " CapeMaget!
af förnämsta Engelska $t Trän-
$ka Tabrikcr ««««««

Rullgardiner § " *
««..«>« Cinoleum
i fielsingfors Hya tapet-flffär
Unionsgatan 32 « " " " «

ö,,*illls Konditori
40 Alexandersgatan 40

Telef. 21
-

»^^€€€€€*
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

Svenska Teatern.

Fredagen den 15 Februari 1901
kl. 7io e. m

För tredje gången

isa i« ) IIf I! I1
En tjufkomedi i 4 akter af Peter Egge

Personerna

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

Tenshit'1' } * t"' änst llos Jakob Ringen "" " "

Hr Ahlbom.
H. Sandberg.
(Fru Cnstegren.
VFrk Tschernischin

Kristoffer Ringen halfbror Jakob ringen, gross

Hr Malmström
Fru Bareklind.Magna, hans dotter

Maren. hans hushållersk „ Lindh
Ringen StavenowHans yngsta biträde hos Xi

Lijsman, generalkonsul. . .
BenjaminFlok, hökare. . .

Hr Stavenow„ Svedberg
Pru Preoht.Kirsti, hans hustru

En tjänsteflicka.

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

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

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

Åug. Ludv. Hartwali.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors Telef 169.
rillvärkningen står under kontroll af

Filosofi D:r Hj Modeen.

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 32 38.

WesterJunds restaurant.
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard.

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

Välsorteradt lager
t

billiga priser

underkläder

Kn>Ltmförsäljn. af Jouvins <fe
C:o's i Grenoble världsberömda
handskar.
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**»£^€€€€€«« Sundströms Fotografiatelter, Fabiansgatan 2J= MAGASIIi DU NORD.

SVEA"
Brand & Liffcrsäkrings

Aktiebolay
Kontor

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228
J. N. Carlander.

1901

6, Telefon 2770.

B. OJickels i

Ojmaßs Punsch
risbelöntmedguldmedaljvid
långa utställningar. Högsta
.tmärkelsehfederspris(Diplöj
ied'honneur) vid utställnhJ
;eniBordeaux1895^^^^^^

fe

<

Klidda'JsdkTnsert HÖtel K a 111|l Af t otkT^s er tIfllUUdljMlUiia^' W;r Damen Orchesfer G Richter
från kl. 4-6 e m. trän K!. » e. m.

A.TEL.IER A.JPOLJLO.

Åt?abia Föi?sälj-
nin^s-JVla^a§in,

(Inneh. Q. F. Stockmann)
Glog. 2, Hotel Kamp

Utställning af fabrikens samtliga till
värkningar, såsom:
Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,

Blomkrukor, Vaser m. m

äfvensom af

littala Qlasbpuks
tillvärkningar, såväl enkla som slipade
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,

Kannor. Ostkupor m. m.

SKÅNE", Brand-

A. Vt.Eklunö Co.
Vin- & Spirituosahandel

Skilnadsgatan 19
Telefon 310,

]>rk<i>rat£örsver]iMtacl.
Johan Svensson.

Sandviks Norra kaien N:o I■ s. Sandvikens åns;

& Li1 törsäknngsak tiebolag:

I)
*-iTifrf

-

Företaklass Tap« klerare och

Adress
Telefon 33 80

@. H» @:o
GG 0 & Reims & & & e>

säljes hos Rerrar vinhandlare
och serveras å alla förstakläs
sens restaurationer

Rclsimjfors

6. fl. fijclt Generalagent for Jinland

*<6<6*4#<64<t#<6#
Kontor Vestra kajen 18

G. F. DARLÄMDER,
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C. P. DYRENDAHL Fotografisk Atelier. N. Espianadg, 31.
(Catanis hus)



Harald Wasastjemas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
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Bodega EspanolaStädernas i Finland
Brandstodsbolag Tilbarmoniska Sällskapet Helsingfors(Etablerad 1883)

för lösegendom Försäljning i parti och minut af eadast äkta utländska
emottager försäkringar till låg;i premier och ned-
sättas dessa med 2"> och 50 °/ 0 å di- belopp hvarmed
förskringstagarei in och 20 ar varitdelegareibolaget.

VINER & SPIRITUÖSA
£ordagen den i» februari 1901

Oskar Hakulin
[■ i Alexandersgatan 4" Nya Barngarderoben

Ständigt lager af färdiga
<<<<<<i<< <<<<<■<>■>?> >>>->:>'*'>>>>>>:>- >"■

&s^ Bårkläder
Hattar Populära Konserten Beställningar emottagas

K. F. Larsson

felb & filt Henrik Sahns'Program:Höstmössor. » *
1. Ouverture till op. Figaros bröl* Wintermössor

Mozart Ätngkos, Gahnclit,
tvålar nt. m.Ifkrimskinn,astrakan

2. Vals ( Lagunerna) Strauss
bisam, nutria m. m

Massenet order genom Ernst Tolander,
Pelff. 18 44% S. Magasiusß. B

herrar ooh damer, 4. Danse macabre Saint-Saens

Muffar & Boas hos UictoriaCifförsäKritigs « «
"). Ouverture till ..Michel Angelo"GradiJo^. .Weckgell, i Stockholm

meddelar Cifförsäkringar på förmånligaste vrlkorii Fantasi (öfver motiv ur op
30. Uuionsgatan 30

MormasiNornm"). lör flöjt 6. fl l)i«It. generalagent för Jiniand
norra Hajen 4. telef. 9as.(Hr. Sisto Voronesi)

7. I)er Ritt der Walkilren Wagnei

\ i
rrs^a fjelsipgfors H?aO

Éi':^ .5 E f i! ca

L S. La ronjuration ur op. Cinq
({ounodMars" (ny)

9. Tennsoldaternas marsch (ny) .PierncPOJ so S" W o
~*

Fazer Wesferlu^dLeybaeh

lsisi£s£_ ■"'

lh
-...

istramadura, spansk dans
Telef. 14 31, Pabiansgatan 16. ■ ±,jj

te ■»
Nu inkommet stort nytt lager utmärkta

Byglar,Pianos, j4armo^icr.
Den enda värkligt praktiska Skrifinaskin som

Rekvirera vår-nya piano- ochharmoniumkatalog,€. B. H«apes Skrädd*' som sändes franco på begäranHÅMMOND,rietablisetncnt. som skrifver såväl rysk som vanlig1 skrift för Korsetter.SpecialaffärFinnes på lager hos
Köp alltidfrån specialaffär; störstagaranti, lager

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

Generalagenter förFinland & Skandinavien
O. Grundström, Helsingfors,

i Insamtöraäljare,
för FiKland, för A.kt. 1501. Svenska KorsettfabrUren

s ■ ■"( Ä¥ 9
# hagelstams <^ j \}\t)w ocb spiFitaosa

Ar»«ierssoi7S pafeofbläclsborr)
direkt importerade från utlandet hos

ff|dt j^ii)dgr«l), S. Esplandg.0 Mention Honorable
'■i & C.E, Lindgrens Borstbinderiaffär,på världsutställningen iParis 1900

Alexandersg. 46 Centrals hus
Miailn^ol^anOT^ito^U^emnimj Alla sorters finare och gröfre Borstar &, Penslar,

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

Pris 4 mk 50 p:nifllexandcrsgatan 17.

Operakällarens Restaurant å la Cart hela S\\sr ŝffmjidre Middagsbeställningar, Sexor från 2:50ftonkoncert fr kl. 1k 8— 11.

l:ma Inlaid Linoleumilouis de Salignac & Co.

Finska teatern

Ur det matthetstillstånd Finska tea-
tern under julen befunnit sig ihar den
under den senaste tiden pä ett glan
sande sätt ryckt sig upp. Flere pre
miärer ha'va följt på kvarandra och
ännu flere torde vara att förvänta.
Teaterns senaste premiär ägde rum i
onsdags då Giuseppe Giacosas fyra ak-
ters drama ..Come le foglie" (Xiinkuin
lehdet tuulessa) till finska öfversatt af
fröken Elvira Willman uppfördes.

Stycket är synbarligen mera bygdt
pä stämningsfulla dramatiska situationer
än på värklig handling. Pöista akten.
något löst sammanhängande med de
ofriga, värkade tröttande, men redarj
ined den andra akten man med,
och dä ridan iöll för den sista, kände
h^ar och en, att den erhållit något
mera värdefullt än vanliga teateikvällar

-ikänka. Skådespelets afslutning är in-
galunda tecknad med en skarp kontur-
linie, men lämnade för åskådarenöppei
ett långt perspektiv, som gaf en sista
djup inblick i de framstälda personer-
nas karaktär. Karaktärsteckningen är
i själfva värket författarens starka sida
Styckets afsikt föröfrigt, utom att med
konstens medel skapa värkligtlefvand-
människor, torde väl varaatt sökablotta
en af de många kräftskador, samhället
lider af. Författaren vill visa, huru
karaktärens styrka genom den öfver-
flödande rikedomen förslappas, huru
-vårt, oändligt svårt det är för rike-
domens barn, som aldrig haft en aning
om hvad kampen för tillvaronvill säga,
att. äfven om de vilja det, då nöden
kommer på, hälla sig upprätt och ar-
beta för brödet. De äro såsom 1 laden
hvilka iör den första vindstöten vaja
hit och dit. .. Ooine le foglie!" Dh
kunna helt enkelt icke känna arbetet

*A
V "**'-

S,@PCSC€T)F'
SödraEspladgatan 2.

(Invid Salutorget).

såsom en glädje, utan blott såsom euplåga.
Detta skådespel, intressant och stäm-

ningsfull!: som det är. fick ett synner-ligen förtjänstfullt utförande på finska
teatern. De flesta rollerna voroi goda
bänder och samspelet var synnerligen
g"it. Mest till sin fördel framstod
tröken Lilli Högdahl, som iXeunelesfordiande roll firade en vacker triumt.

Då man tor ett par år sedan säg fröken
Högdahl på scenen, hade man icke kun-
nat tro, att hon var ibesittning af en
så djup känsla och en så intelligent
upplänning af sina uppgifter, som hon
under detta spelar visat sig vara. Hen-
nes Nennele var icke blott väl genom-
tänkt, utan äfven väl och konsekvent
genomförd. Fröken Högdahl icke blott
.spelade sin rol; hon genomlefde den.

Herr Adolf Lindfors hade äiveuhan
ett rätt grepp på sin roll, den för sin
familj kämpande mannen. Ehuru herr
Lindfors icke torde hafva befunnit sig
pä sitt rätta gebit, kunde man dock i
hans fram-tällning spåra den äkta konst-
nären. Herr Knut Weckman lyckades
icke illa isin sträfvan att få fram den
lättsinnige, svage ruannen, som kännei
sin egenskröplighetoch sitt egetelände,
men icke kan, ja knapt vill höja sig
ur sin förnedring. Herr Weckmans
vårdslösa behandling af stämman och
gesterna, som annars ofta nogkan värka
"störande, gjorde det icke denna gång.

Herr Aleksis Rautios Massimo var
något blek och färglös och fru Olga
Sa!o såsom den måleriidkande fru Giv-
lia „smetade tor mycket pä"

Salongen var besatt t-å godt som till
afsta platsen, och publiken belönade de
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i ultramodärna mönster

A. B. Wicander & LarssonsCognac.
Richardsgatan 2
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Paus

Paus

Helsingfors,

*XS£g£SSL Pohjola Kullervo jy""**»*»****.uivcksfaflforsaScrmos Aktiebolag.
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AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj 1898 i Paris

SUer.l. TEAATTER!
åt

Perjantaina Helmikuun 15 p:nä 1901

din Ull essa.'iiiii
(Come le foglie

ävtöksinen näytelmä. Kirjoittanut: Giuseppe Cia-
cosa Ital. kielestäsuomentanut: Elvira Willman.

eras Dramatisering i 2 akter (3 tablåer" af
Henkilöt H. C. Andersens saga

A.dolf Lindfors, PersonernaGiovanni Eosani
Giulia, hanen vaimonsa toisessa

Olga Salo
Kunjf .MiTrixofixikns af Potatisonien
Drottning Xantlsiponla,hans gemål.
Prins l!a\;ix;ircn, deras son.avioliitossa

Tommy 1hanen lapsensa ensim. ("Knut Weckman Prinsess;!» .Vx:ixaxinor;i af Morotskia
iLilli HögdahlNeonele ) avioliitosta

Massuno Rosani, hanen veljensä
Aleksis Eautio,poika

Eouva Irene, hanen sisarensa . . Mimmy Leino,
Hilma EantanenRouva Lauri CO

Eouva La Blanche, muotikauppiasElli tompuri

Helmer Rangvaldsen, norjalainen
taidemaalari Evert Suonio

Eras toinen taidemaalari Taavi Pesonen
Anrlvpal (Eino Salmela.And Eosanin palveluksessa. .
rucia ) Lahteenoja.

Tapahtuu: 1 näytös Milanossa, 2, ""> ja 4 näytös

dep
kas:Ovet avataan kl. 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B

un ftßftftiVilKr'* Sfcrädderietablissemeiit % Klädeshandel
/111* Ij§\ ÜBIIIJt OL v 21. Unionsg. 2i f. d. T. Nybergs skrädderi

G-eneven läheisyydessä. nykyaikana.

Tobaksfabriken

SAMSONS"
i Tavastehus tillverkningar rekommenderas åt tobaks-
kiumare; försök Casino", Samson I", Samson 2"
(Trämunstyoken) och 1899".

Kommissionsiager iHelsingfors hos
Frans Lindberg

ålexandersg. 52. Telefon 2658,

w

öambrini Restaurant
IMaiiomakasiini

Sivori & * *
& Merikannon

Wiipurissa|Helsingissa
Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42.
" Tel. 29 22.

af siden, vll ■mull O'

ramie
\|/ Julius Sjögren

rSi Trikot- och yllevaruaffär
Mikaelsgatan 4 och Centralpassagen

_l i

J(aisar)ien)i f^esfaurao*
Middagar, Sexor & servering \ la Cart

u- för enskilda festligheter emot
Telefon 223

Q. A. Wickström

Reparationsvärkstad

XJr, Kronometrar

g* o (iaranteradt prima arbete

Präcisions-Instrument

er af val justerade
SS I cch FickurVägg-

Urkedar m. m

luai? |)cfyottlfz
Lirjoleun^affär

Boulevardsgatan 2ö

Helsingfors Elektriska w
AktiebolagBelysnings

Telef. 916Kasarminkatu 27

Toimittaa sähkövaSoa.
Myy sähkötarpeita.

©O QOQQOOQQQQQOOQ
Mineralvattenfabriken

§anifa§
rekommenderar sina tillvärkningar

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

Q® iQi OQQ >o

Jllcksandcrs teatern.
En barn- och ungdomsföreställning

Fm Siri von Essen
gifves måndagen den 18 Februari kl. 6 e. m

2:dra gången på begäran

Prinsessan på ärtan.

Kosa od> Kosifa.
Lustspeli 2 akter 'a£ Frans Hedberg

P ersonern

Stal, kommerseråd
Fru Stål.
Emil, deras son.
LudTig, hans kusin
Kosa.
Rosita.
Anders, betjänt hos kommerserådet

ndlingen lokaliserad till Helsingfors och Drumsö

Emellan pjeserna en längre paus

Biljetter erliållas alla dagar i Laurents tidnings-
ot i Passagen samt måndagen fr. kl. 5 i teaterns

Rekommenderas ■

UäUorteradt lager af prima beklädnadsmaterial

sförsta od> bäsfsorferade la-
■Finland af slagsger i

Möbler,
erfändt billigaste

priser,

Jobo Pais4>«ff,
H:fors, Brunsg. 12

085- Till landsorten $äi)des
fritt emballerad* samt ned^ördt
till järnväg eller ångbåt.

till

alla

uppträdande med intensiva applåder och
hyva"-rop, fröken Högdahl dessutom
med en vacker blomsterkorg.

4. W

-#"">-

Teater och musik
Eenata opera i1 akt af O. M. Sca-

'"ano, texten af A. M. Buja, gick ny-
ligen för första gängen öfver scenen a
Theater des Westens" i'Berlin och
rönte ett synnerligen välvilligt emotta-
gande. Såväl textförfattaren som kom
ponisten äro till börden italienare ocli
gå odisputabelt i samma spår som de

yngre och yngste af deras landsmän.
Libretton påvisar en stark yttre för
vandtskap med »Cavalleria rusticana"
och Renatas kompositör har i mångt
<>ch mycket följt Mascagnis, Leonca-
vallos och Puccinis föredömen,utan a t

Härför dock lata sig altlör starkt på-
verkas. Tvärtom utvisar operan en
beaktansvärdt sjäsfständig mu-ikalisk
talang. Idet lilla, en knapp timm<
upptagande verket finnas mänga vackra
musikaliska enskildueter och infall,
»ånga melodiskt behagfulla ställen, om
än också flera törräda en yttre inver
kan. Detta gäller isynnerhet det ar-

närs nog skickligt utarbetade orkester-
partiet. Af de ipjesen förekommande
■yra personerna är titelrollen, hjältin-
nans, den bäst utarbetade och äfven
musikaliskt mest karaktäristiska. Bond-
flickan Eenata har liksom Santuzza öf-
vergiivits af sin älskare och förförare,
en ung ädling med namnet Armand.
Då hon därefter återvänder till hemor
ten finuer hon sin gamle fader död at
sorg och Armand i begrepp att med
en "annan ingå förbund tor lifvet. Hen-
nes böner återvinna ej den trolöse och
då kort därefter bröllopståget cch de
nygifta begitva sig tillkyrkan samtidigt
som munkarna bortföra hennes 1åders
lik från hemmet blir hon vansinnigoch
faller död ned på jorden. En ung bonde
som alvarligt äskar Renata intar eu
mera passiv roll istycket. Utförandet
på Theater des Westens" under ka-
pellmästar Sängers ledning var synner-
ligen törtjanstiullt och publiken bevi-
sade genom applåder och framropnin-
gar sin tillfredsställelse med det hela.

-«"">—
Notiser

Ku barn ->rh ungdomsföreställning
rifvea i m&ndag på Alexanderateaten

af några elever till fru Siri v. Essen
biträdde af för dramatisk konst intres
serade amatörer. Programmet upptager
Prinsessan på ärtan", en dramatisering
af H. C. Andersens saga samt BRosa
och Rosita", Frans Hedbergs omtyckta
skådespel.

Eugen d'Albert har föranstaltat om
utgifvandet af en ny upplaga af Beet-
hovens båda klaverkonserter i(-'- och
Ess-dur (op. 58 och 73). Oaktadt de
redan förekommande upplagornamåste
man anse företaget som synnerligen
lofvärdt, såsom ledt och öfvervakadt
af en rikt begåfvad och erfaren konst
när. Eugen d'Albert har i sina bifo-
gade anmärkningar och förklaringar
öppnat en verklig fyndgrufva för den
musikstuderande mänskligheten, samt
med kärleksfull omsorg och störstanog
granhet egnat äfven de minsta baga-
teller en genomgående uppmärksamhet,
sä att man med fullt förtroende ooh
utan betänkande kan hängifva sig ät
hans ledning.

Max Halbe har tillaändt ett Wiener
blad en salvelande skriivelse:

Jag läste ieder ärade tidning en
notis om att Wiener-oensuren skulle
frigifvit min Ungdom" pa vilkor att
en omarbetning skulle göras i prote-
stantisk anda och att pjesen idenna
förändrade form skulle komma att un
der loppet af februari månad uppföras
a Deutsches Volksteater i Wien. Noti-
sen är icke korrekt. ,,Ungdom'1 kom-
mer att upplöras i Wien i dess ur-
sprungliga — katolska — affattning
och jag har för frigifvandet icke än-
drat en enda rad istycket.

IParis kommer att inom närmaste
framtid utgifvas en ny musiktidning

Les Annales de la musiqae" redige-
rhd af Gaston Rabavoust.

««»«►
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W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg
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Tusenskönan
Snödroppen"

Majblomman
Violen . . .
Gullvitvan
Blåsippan
En gammal bekant
Janne, kväsargrabb
Pina. kväsariänta . ru A

Luft Kalle. . . .
Kol-Jokke . . . .
En spårvagnskusk
Madame Helsingfors
Bretdufvorna . .
En restaurantbesökareWm ioi%W

/■-»'*=■«■

En pantsatt . . .
Miss Tvåa....
Fia Jansson . . .
Tobias Jansson
Mor Sara . . ■

MademoiselleParis
En poliskonstapel

4 I»"u>u«

Imd/éåp
Renar hufvudsvålen

3efordrar hårvSxten
lugn ihårrnton 14 2

i tfockiui fnreffaiijjor
kainningen

Brh&UoB ids fiosta apotek.drog- ooh parfymaOTLrer
aaiutipttrr.l genom

\GUIDO HOJHHBO/7G.Helsingfors

Pria

? Sörnäs PHsener! 1
Sörnäs Porter! I
Prima råmaterial.
Prima vara. H

SörnäsAktieBryggeri.
sÉ^3MSJkm^i^MM^A)^M^miåfåm^^MÅ.>,xkÅ

Första ffysl^a Försäkringsbolaget
grundacit 1827 Generalagentliren

N. Magasinsg. 1. Tel. 231.
Brand & Olycksfallförsäkring

WIW
är en ny

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

Fredr. Edv. Ekberg,
52 Alexandersgatan 52

V Smakfulla och vackra 0

Vy-l*ostkort J
Största och rikhaltigaste lager. *

£ Mycket billiga priser. |
| Dahlbergs Pappershandel,i" taxandersgatan15. f
$ Norra Esplanailgatan 23.

"

u

"^-m

Telefon 1331

Ip flaoka 3 mk

"LL Champagne

3 Mont de Bruyére
.säljes iminut ho3de flesta Herrar handlande,

Imn^^tj^resta^jja- &Serveras ä alla -Toirßß
tioner. I'artilafrer hos

© Ernst Tmlanner
5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

Trel|fcdv. tkfterg.
Hap & Konditor

52. fllcxandmg. 52.
fielsinsfors

BrunnsbMsteatern.
flnna Rofmanns tournen.

Kl. $ e, m

Rummet tt:O 1.
Skämt med -ängi1 akt af E. N

Pers erna

Frk Valborg LandegMalla Aijiljjrsgoujnc
szon,profryttareHr Ax Sernqvist

Därefter 211 gången

Den förgylda lergöken
eller

Kolinsarnas midsottimarnattsdröm.
liew i -1 akter af Emil Norlander
Lokala kupletter af hr. K. N— m.

Eändelsen passerar Midsommarnatten. Första
kten på landet, andra akten på Världsutställningen
Paris.

ikten

Tobias Jansson iSkärblacka
Mor Sara. lians hustru

.hr F. Hellström
fru 0. Hellströn:

,frk E. Lorentz,
/hr Th. Ebbésen.

Stina, piga . . .
Kol-.Tokke / (hr A. Sernqvist.

frk. A. Palmer.
, „ V. Landegren

E. Karlsson.„ L.Rundblad.
E. Lorentz.

. G. Karlsson.„ A. Rundblad.
hr A. Robertsson.
hr M. Lindberg.
Hotmann-Uddgren

Bondfolk
Andra akten

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

hr. A. Kobertsson
frk. A. Palmer.
fr. V. Landegren
fru Hofmann-Uddgren
hr. Hellström.
fru Hellström.
frk. A. Palmer.
hr. K. Landegren.

Biljettpriserna: 4 mark, 3 mark ock 2 mark,

Finska Strå- & Filtlian
fabriks Aktiebolaget.

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus

Prisbelont på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommendera]

Filthattar

Datner flarn
Underkjolar
Wiiiterblnsar

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

ét

52. Telef. 2178. Helsingfors.
;^'CV*T> '■'■--'^*-i-V<^^-'?s**-1

Nutidens förnämsta antiseptiska
toiiettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödarkolerabakterier på enhalf
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakteriepå

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent ibakteriologividK
Karolinska InstitutetiStockholm.

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

D:r F. Huedpe, Professor iallmän helsovard
vid UniversitetetiPrag.

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

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

ratorium å Kliniska Institutet i St. Pe^
tersburg

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vidFarmfc
oeut. Institutet i Stockholm, 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.

Fredagen den 15 Februari 1901

Program

1. Kunstier-^lar-ch
2. An Dir".. S

Mignoi
ise und die Kleine, Scheie (ir

polks

Pagliacci

■ile Pole«anp. Valzer
Solo Fi-k LangViolin

Friit.l h V.
Th^^^^>n]sucnn'en10. Potpc

11. Baliet: Coppeli
12. Nui munter! G

Sobrammel
Waldteufel
Thomas.

Eiohter.
Nehl.
Lfoncavallo

Leh

Hotel Kärop.
(Festsalen.)

fe1 fe fe fe

Table dhote kl. 3-6 e. m.

Middagskonsert kl.1 24-6e.m.

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m.
€&> fe/ fe fe

tors, Hufvnda Üblad< ta Nya Tryckeri, 19j1

G-anne
Rossini.
Sydnei.
MendelssotÄ
Verdi.

t. Zwoi Herzen u. doch Ems! Valzer Kichter.«" Solo fr Pi"ln . iv. I. KolkuUJ. Fotpourri, iuterpatiouaJ^ :

|y- Wi n<<'/o.^!ivalleria rusticana
' '

Mal
,9 anenP0 Strauss.14- VVasa Marsch

H.-lsin

Hotel Kamp.
W.r Damen Orchester

G. Richter.
Lördagen den 16 Februari 1901

Program
1. Öb schön,ob Eegen,Marsch
i. Husaren-Valzer3. Ouverrure D lebiohe ELster"'4. Ge.sha Po ka5. Sommernachtstraum6. Potpourri, Traviata" . '.
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