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ModerntS. KBIBTALL-MAGABIITET Lager!

laoot
Nya glasmagasinet
N. Esplanadg 37. Aktsebola:;

KontorOscar Ålexiz. Norra Esplanadyatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

N:o 65 1901

&%% DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. $ $ $

H. W. LSLSUS. Inkasso & Fastighetsbyrå, 6, Telefon 2770
Jakob Ljnngqvis

ka AteFotografis ier
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

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

Kya £apisseri=
% # affären *
])(igasundsg. 2. Cdcf. nv\.

II §töi*sta ut^al!
V Obs.! Ullgam stort sorti-

ment. Uid partiköp rabatt.

ih*i» EonditoPi
40 Alexandersgatan 40

Telef. 2i

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

*^»^€€€€€€«

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 30 Januari.

Georgsgatan

Svenska Teatern.
c-^r- r-

— — —
-ix-3

Onsdagen d 3Q Q- Torsdagen d. 31 Januari iqoi

7 e m.

dcCyrano Öcrgcrac.
Heroisk komedi på vers i5 akter af Edmond Rostand

Öfversättning af Harald Molander.

Personerna

3.p. mickcu i
IUinDandel.

Punscb,
I prisbelönimedguldmedaljvid

många utställningar. Högsta
1 utmärkelse hederspris(Diplo-
i med'honrieur) vid iitställnin- .I geniBordeaux1895. 5^

Äug. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors Telef 169.
Tillverkningen står under kontroll af

Filosofi D:r Hj Modeen.

Oiga BuJér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

Westerlunds restaurant.
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard.

C. Jabfsh Yiio&.Tricot/aruaffär
Norra Esplanadg. 37. Telef. 1727

\'älsorteradt läge

if billiga priser

underkläd
af Jouvins & —\ é C:os i Grenoble världsberömda

-
handskar

-
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liffaie tfflasbruKs

AssietteVinserviser, Fruktskålar,
Kannor, Ostkupor m

SKÅNE", Braud-

ankrar, Poeter, Borgare, MvMarquraer, Officerare, Gasoognska adelsj
sikanter, Pager, Lakejer, Ficktjufvar, Soldater, Borgarkvinnor, Nunnor

De fyra första akterna spela 1640, den femte 1655

JB£ÖTjas kl. 7 och slutas omkringkl.11 e.m.

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 27.

CASIN DU NORD.
W, ERlund

Försia kli lapet erare «cii
Dekoratörsverksiad.

Johan Svensson.
Iviks Norra kaien N:o 17, cl. v. s.

& LiiförsäkriDgsaktieboia^:

Cyrano de Bergerac .
Christian de Neuvillette
Grefve de Guiche . .
Le Kret
Vioomte de Valvert ,
Marquis de Ouigy
Kapten Carbon de Castel-Jaloux . . .
Baron de Peyrescous
Baron de Casterao de Cahurac ....
Kagueneau, värd på „poeternas tavernil

ää£r ) *^p«i" ■ " "

Ligniére, poet
J'jii oapucinermunk
Roxane
Eoxanes (Juenna
Lise, Ragueneaus hustru .
Moder Marguerite!
Syster Marthe > nunnor
»Syster Claire
Eu linionadförsäljerska. .
l:sta Skådespelerskan . .
2:dra Skådespelerskan . .

»»

.Hr Engelbrecat.
Hr H. Sandberg
Hr Berlin..Hr Bareklind.
Hr Larsson..Hr Sfcavenow.

,Hr Malmström.
Hr Hullman.
Hr Lindb..Hr Svedberg.
/Hr Lindh.
(Hr Precht,
.Hr Hultman..Hr Stavenow..Frk Svanström
Fru Bränder.

'.Fru Lindfors.
fFru Precht.

Viklund.
iFru Bareklind.
Fru Lindt
Fru Stävenow
Frk Viklund.

SVEA"
Brand & LifFcrsäkrings

Alla dagar U £L JL |# 2jL m<a&* Alla aftnar
SVSiddaaskonsert „,',*:," Aftonkonsert

frän kl. 4-6 e. ni.
*
:r Dmm" o'^ester 0. R,chler. frapl k| g,m

C. P. DYREfIDAHL Fotografisk Äteiier.
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2 IHelsingfors pc a»

€. fl. fijclt generalagent för Jinland. m j
I1I3

Kontor Vestra kajeni8C. F. CARLANOER.

N. Esplauadg, 3
(Caianio hus)
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Harald Wasasijeniäs BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
Städernas i Finland

Brandstodsbolag
för lösegendom

amottager försäkringar till låga premier och ned-
sättas dessa med 25 och 60% å de belopp hvarmed
försäkringstagarei 10 och W ar varit delegare ibolaget.

Osksr Hakulin
4U Alexandersgatan40,

si r—zr- ;

\ ylHattar
B (Tfh^r ' af
B \M4I felb & filt

"ST^ Höstmössor.* *
£ \ ; . t Wintermössor.
A'
"
;J \V / a^ brimsMna, astrakan,
M Ä^Ä bisam, tmtria m. m.

11l il" herrar och damer,

'L- 1 Muttar * Boas hos,

I Jo^. Wcck§ell,
30. Unionsgatan 30.

W

ta-7

TO3 co w 2 '-i r*~' ■r
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€. B. Knapes Skrädde-
rictabliscmcm.

%m
'''fl

Hkxandcrsgatan 17.

Tilbarmctmka Sällskapet,
(Tnt- -JjC—

— -— iy^>

torsdagen d«n 31 Januari 1901

62:dra

Populära Konserten
Program:

Scener ur oj)

Traviata
Misorere

")|

-1901Aida

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors.

Försäljningiparti och minut al' endast äkta utländska

Viner &
Spirituosa.

S 3̂^ Nya Sarnaarderoben
Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER
. ;VSSftGtH( Beställningar emottagas.

"^lll—l*4 K. F. LARSSON

Henrik Gahrss'
Amykos, Gahnelit,

Tvålar m. m.
order genom

Ernst Tollander,
S. Magasinsg. 3. Tel. 18 44,

Uictoria »Eifförsäßrings * *
»» » Jlktiebolaget

i Stockholm
meddelar Cifförjähringar på förmånligaste vilkor

6. JK. I>j«H- Generalagent för Jinland.
norra Kaien 4. telefon 945

flelsiflfffors Nya Musikhandel.O ii

Tel. 143il ■Fabiansg. 16

utmärkta

Flyglar
JPiaiiiiioiN

flsirmtißii^r
Rekvirera vår nya piano och harmonmm

katalog, som sändes franco på begäran.

Specialaffär för Korsetter.
Köp alltid från specialaffär; största garanti, lager

och urval samt låga priser. Order från landsortenex-
pedierasomgåendemot postförskott. Vid beställningar
uppgifves, "bröst, höft & midjavidd.

O. Grundström, Helsingfors
Ensamförsäljare

för Finland, for flkt. Bo!. Svenska Horscttfabriken.

Akta
Viner och spirituösa

direkt inporterade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.
S. Espl. gatan 12.

C.E. LindgrensBorstbinderiaffär,
Alexandersg. 46 Centrals hus

Alla sorters finare och gröfreBorstar &, Penslar,
Tamburmattor & Rottingpiskor, Toilettvälar.Amykos.Par-
fymer, Badsvamp, Kammar af alla slag. Speglar & Toi-lettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker, Cigarr-
& Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.

Paus

Ouverture till op. Wilhelm Tell Rossini
Konsert, för violoncell

A.ndiinte. Pinale
(hr prof. Edouard Jacobs)

Paus.

Förspel till Lohengrin (akt I). Wagner.»
Scéne religieuse (violoncellsolo

Grand galop chromatiqiie

Den enda värkligt praktiska SKXIF 31A SKIN

// A 31MOND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien,

V&* Vfrf Hrlif *"■< *£s t£f-«? »«? -«r »*? »«r *«r -«r *«?

Hagelstams
Bombande!.

pafcTjfbläc^j>orr)
Mention Honorable

på världsutställningeniParis 1900
Fungerar lätt och angenämt undei

tre månader och längre utan att rengörasé Pris 4 mk 50 p:ni

nnpraifälhrPnQ RAQtaiiranf åla Cart hela daS:en- Större & mindre Middagsbetällningar, Sexor från 2,50CIatVdlicai Cllb ntSSUIUIdill till hB&re priser.Aftonkoncert fr kl. Va 8— 11

l:ma Inlaid Linoleum

prof. Jacobs)

de Salignac & Co.
.Z^l i ultramodärna mönster

A. B. Wicander & Larssons

C> 0 0 0 0 0 nederlag £><><> Q 0 <}Cognac.
iLouis

Tvänne framstående musika
liska underbarn.

Vid en Five o'dock som tidningen
Figaro" iParis, imedletaf förra må-
naden gaf för bladets gynnare och vän-
ner, uppträdde bl. a. Steindel-trion"
från Stuttgart, bestående af Professor
Steindel med sina båda söner om 8
och 10 år. En korrespondent till en
tidning i Wien skrifver om de smä
artisterna följande:

Då förhänget drogs åt sidangfrän
den lilla förtjusande scenen och Prof.
Steindel inträdde, åtföljd af sina inta-
gande tvä små söner, för att utföra
Allegrot i Mendelssohns D-dur trio.
blef det talrika, ur Paris bästa societé
sammansatta sällskapet, redan välvilligt
stätndt vid blotta åsynen af de unga
artisterna. Isynnerhet damerna voro
utom sig af förtjusning, och det räckte

flera minuter förränhälsningsapplåderna
åter tystnade. Prof. Steindel spelade
själf violinstämman, den 8 årige Max
skötte cellon och den 10-årige Bruno
handhade pianopartiet. Trion spelades
med samma fart och bravur som redan
omtalats från tyska ministerns fest ny-
ligen, på hvilken Steindel-trion första
gången uppträdde för en fransk publik.
Vid numrets slut ville bifallet aldrig
taga en ända och upphörde först då
Bruno Steindel, utan att tyckas det
ringaste generad, ensam tog plats vid
flygeln och med synnerligkaraktäristik
föredrog Chopins Valse brillante".
Därefter utförde bröderna tillsamman
en rätt mycket fordrande Gavotte för
Cello med pianoackompagnetnent, kom-
ponerad af fadren. Det är nästan otro-
ligt med hvilken säkerhet de båda bar-
nen sköta sina resp. instrument. Man
bör ej en falsk ton:och att de alls
icke låta stcra sig af publikens

: ,#
—

■-

QpesccT)r
Södra Esplanadgatan 2

(Invid Salutorget)

nog midt i numret applåder, bevisas
bäst af, att de antingen alls ej tyckas
lägga märke till ett dylikt afbrott eller
på sin höjd under spelets fortgång be-
svara den med blott en liten nick till
tack. Få de ostördt utveckla sig för-
utspå vi dem en stor framtid".

..Figaro" själft yttrar sig om de
båda runderbarnen": — Vi hafva sal-
lan varit med om e så hänfördt audi

torium som gårdagens vid vår Five
o'dock.a Bruno Steindel,pianisten 9y2
är, Max Steindel, violoncellisten 7 1/2,år — — — Det mest förtjusande af
allt är dock att de små artisterna i
intet afseende göra intryck af att hafva
blifvit på något sätt forcerade; det
finnes intet spär till brädmognad eller
överansträngning hos dem. Fadiens
önskan är också att de så länge som
möjligt må förbli hvad de ännu äro, —
små muntra, anspråkslösagarcons, tres
enfants", och att musiken skall tillsvi-
dare för dem vara blott en ang_enäm
lek. De spela allting utantill. Stun-
dom egna de visserligen sina instrument
alluppmärksamhet, men de kunna också
spela långa stunder med blicken van-
drande ute hos publiken, och uppfånga
de dä nägot vänligt småleende så hän-
der att de besvara det, såsom ville de
säga: vN'est cc pas, que c'est amusant
la musique?" Som Brunos fötter
ännu ej nå golfvet då han sitter pä
pianostolen, har man insatt i flygeln
tvänne pedaler högre upp. Max sitter
på en bänk med pall, och det är ett
verkligt nöje att se huru lugnt och in-
stinktivt de små händerna rörasig framoch åter öfver strängarne, medan man
tycker instrumentet vara riktigt jätte-
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Q. A. Wickström
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Reparationsvärkstad

Ur, Kronozneter

Präsicions-Instrument

Garanteradt prima arbete

Ständigt lager af väl justerade

XJrkedar m. m

Ivar Schoultz

Linoieumaffär
Representationen börjar precis kl. 8 e. m. och slutar

omkr. kl. II e. m Dörrarna öppnas kl. 1,'28 e. m.Boulevardsgatan 28

HD flßflHftHßr*^ SKrädacrietabiisement & Klädeshandel
JI!/♥Ul\Vl/11/IlfL *

2,4 unions. 21. f. d< T. nybcrgs skrädderi

=Rekommenderas =
Uälsortcradi lager af prima beklädnadsmaterial

s .

Sä
«*.«!" '"■■

och finare

o. Fickur

ÖfVersättning irån finskan

Personerna

I'eltola. \,... . '. i hemrnaiiseeareIkoiiieini, !
Niilo, Peltolas son.
Lovisa, Ukoniemis dotter.
\hola Antti, torpare.
Maria, hans hustru.
Helena, deras dotfcw.
Eoppnlalnen, inbyaing.
Penttula, trollkarl.

Kal]I^^^^^^^
Kirsti ( byns ungdom
Lisa,

Vnppu,
En bykar]

En fångknekt
Bybor

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag

sförsfa ocj) bäsfsorferade la-Kasarminkatu 27
ger i fiyfarjd af alla slagsToimittaa sähkövaloa.

Myy sähkötarpeita. Möbler,
öambrini Restawrant till alln)äi)f er^är>df

priser, l>os
00©O©©0© Jof>o Paisdjeff,MineralvattenfabrikenSivori & 4f 4f

4t Merikannon H:fors, Brunsg. 12§anifa§ OBS.! Tilllandsorter) $äodesPiani» maIiasiinI rekommenderar sina tillvärkningar

friff emballerad! $an?f rjed^ördfFabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 3191.

Wiipurissa fHelsingissä
Aleksanterinkatu 21. Jj Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. W Tel. 29 22.
till järrjväg eller åogbåf

Tobaksfabriken

SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommenderasåt tobaks-
kännare; törsök Casino", Samson I", Samson 2"
(Trämunstycken) och "1899".

Kommissionsiager i Helsingfors hos
Frans Lindberg.

Alexandersg. 52. Telefon 2658,

s»
Telef. 916

billigaste
m

CD

PS
3

likt mot den lille virtuosen. Dessa
barn äga allt: färdighet, stil, känsla
och uttryck långt mer än mången äldre.
Diemer, klaverlärare vid Pariser kon-
servatoriet, var alldeles betagen i de
båda gcsäarna och yttrade, då fadren
presenterade för honom sin lilla pianist:
sådaua elever ville jag liafva imin
klass" —

4">—

Teater och musik
Willy Burmeister. Vid den förliden

söndag å Chåtelet-teatern i Paris gilna
Colonnekonserten uppträdde bl. a. herr
Willy Burmeister som solist, och skör-
dade därvid enligt en fransk tidning

Ben ensamstående framgång". „Violi-
nisten, helt säkert en af de mest an-
märkningsvärda i vår tid" — fortsätter
bladet — utförde därvid en konsert
af Bach iD-dur samt en komposition
af Paganini på det mest beundrans-
värda sätt. Hans såväl stil som spel-
satt och mekaniska färdighet entusias-
merade publiken, som också beredde
honom upprepade frenetiska ovationer."

~a**^~

Notiser
Tragedien „Agnes Bernäftér 9afSLär-

tin öreif har med framgång uppförts
å hofteatern i Miinohen.

IMoskva rönte den nya operan
Sagan om konungSoltan" af Rimsky-

Korsakow stor framgång.* *

Sven Langes tvåaktskomedi Den po-
etiske vindmagere" gafs den 26 dcc. å
Kung), teatern i Köpenhamn. Pjäsen,
som är ett försök till satir öfver en„entreprenad-bokförläggare'' och tre

kända författare som förläggaren ana
nade begagna försin affär, gjorde fiasko,
och ridån gick ner under starka hyssj-
ningar. *

Hamburgs teatrar. Otto Hartlebens
Roaenmontag a rönte lifligt bifall å
DeuSsches Sdiauspielhausoch framkallade
en uppskakande verkan. —

A Titalia-
teatern rönte det nya skådespeletDrei"
af Max Dreyer ett gynsamt mottagande.
Afven den nya butleska enaktaren
..Teremtete'' af Otto Berti slog an pä
publiken. ,

MaxDreyers skådespel „Winterschtaf"
har med god framgång uppförtså Miin-
chener SchauspielhausiMünchen. Styc-
ket berömdes särskildt för effektfull
och skarp karaktärsteckning.

Å Variétés-teatem iParis har med
stor framgång uppförts en ny operett
Mademoiselle Peorge" af Varney, li-
bretton af Pierre Beber och Victor de
Cottens. Isynnerhet slog musiken an,
men äfven den präktigautstyrseln skrif-
ver en recensent.

Ett och annat.
Ömtålighet. A en teater iNew-York

skulle nyligen gifvas ett skådespel af
den mycket populäre amerikanske för-
fattaren Charles Majors. Stycket ut-
gjorde en dramatisering af romanen
I ridderskapets blonstringstid-'. Hän-
delsen försiggick iEngland under Hen-
rik VIII och dialogen var rikt späckad
med den tidens, icke alltid sä valda
ord och uttryck. Den bekanta skåde-
spelerskan n,iss Julia Marlowe hade
tätt sig tilldelad Maria Tudors roll.
Men hon nekade bestämdt att uppträda
förrän de i rollen förekommande svor-

domarna" strukits. Författarenpåstod
däremot att de engelska damerna på
den tiden med synnerlig förkärlek be-
gagnade rätt starka uttryck och att
ordetfördömdt" mycket flitigtanvändts
af just Maria Tudor. Den ömtåliga
skådespelerskan förklarade frånsin sida,
att Maria Tudor gärna för henne må
hafva brukat ordet huru mycket som
hälst — hon gör det emellertid ej.
Denna estetiska språkbruks fråga disku-
teras nu på det ifrigaste i den ameri-
kanska tidningspressen.

Ett nytt arbete af Leo XIII. Påf-
ven liar idagarna slutfört en latinsk
dikt till förherrligande af det nyin-
gångna århundradet gkrifves från Rom.
Han har arbetat därpå under närmare
tre månaders tid. Dikten i Odeform,
väntas blitva offentliggjord ännu inom
denna månad.
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AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj 1898 i Paris.
ndet4(lädei3SUOM. TEAATTERI

eW{jv^

Keskiviikkona Tammikuun 30 p:nä 1901

o la.
(Loppiaisaatto)

(Twelfth Night)
5-näytöksinen näytelmä (6 kuvaelmaa). Kirjoittanut

William Shakespeare. Suom. P. Cajander.

Henkilöt
Orsino, Illyrian lierttua Axel Ahlberg,
Sebastian, nuori ylimys, Violan veli . Knut Weckinan
Antonio, merikapteeni. Sebastianin

ystävä Oskari Salo
Toinen merikapteeni, Violan ystävä . lisakki Lattu
ValentiD, \ (Pietari Alpo.. ;herttuan seuralaisia . .Cuno, J (Otto Närhi.
Herra Tobias Räihä, Olivian eno . .Adolf Lindfors,

Herra Antreas Kälppäinen Hemmo Kallio,
Malvolio, Olivian liovimestari Eino Salmela.

[Evert SuonioFabio,!
/ Olivian palvelijoitaNarri, J \Aleksis Rautio

Olivia, rikas kieivitär BUi Malm,

Viola Lilli Högdahl
Maria, Olivian kamarineitsvt Kirsti Suonio,

Hovimiehiä, pappeja, merimiehiä, oikeudenpalve-
lijoita ja soittoniekkoja.

Tapahtumapaikka:Kaupunki Illyriassa.

Ovet avataan k:lo 7 Näytäntö alkaa k:lo V28

f
Folkteatern.

af siden. ylle. bomull och (Studenthuset.)
► ramie

- sy
Lördagen den 2 Februari k! 8 e. m111 )III i 'l|ni)li N

och yllevaruaffär
4 och Centralpassager; Ahonnement N:o 6.

För första gängen,* * * * %

KAISANIEMI RESTADRANT Inbrottsstöltleiirekommenderas för enskilda säll-
skaper & tillställning-ar. Folkskädesjie] i 5 akter af Minna Canth

©0©
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gästa co^nac tillRaffé: Sayet? % C:o**»*#
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M å k leimssiec
Champagne

finnes i lager hos herrar vin-

handisre

©"*-©<«-®=sa»®-<e-3<«&>©-*B-?J--sB* ©♥■"■♥""♥""*■©
Smakfulla och vackra

| Vy-]*ostkort |
Största och rikhaltigaste lager.

Mycket billiga priser. i

t Dahlbergs Pappershandel,;
"| !exaEit!srsgatan 15.
© Norra Espianadgatasi ?3. ®

Prima"
är en ny

fapypos§,
1 parti, från eget fa-tillverkad af fin turkisk tobak

brik, endast hos

Fredr. Edv. Elkhergr.
52 Alexandersgatan 52

I Trel edv. ekberg. §
|Bageri $ Konditori|

52. fllcKandersg. 52. ||
'wk Relsingfors. ä^

<■ -W, mmmm mm

W:m EKBERG. Coqnac-, Punsch- och Vinhande!, Aiexandersg

W:r Dame

sday n 30 J

Program

g !̂'>

ISommarkväll. Valz
Ouve Paragraph 3
Unter sohattigenKastanienMazurka
Terzettou.Finale»Lucretia Borgia"
Brinnerungsblatter, Potpourri

T. Telegrafische Depeschen, Valzer
8. Ouverture Der Barbier v. Sevilla
9. Selection a. d. Ballet ..Coppelia"

10. Neue Wiener Lieder.Potpourri .
11. Der Klugere gLbt nach, Mazurka
12. Leben heisst geniezqea. Galopp.

Brunnsbusteatern.
Bofmanns tourném

Hl. $ c m.
Hnna

Gardisten i tpättbaliam
gatell af E

Personerna

Mina. ] i i-'rk Palmer
br Ebbesen.Petter ■■* iapp, korporal

Därefter

Ben föigylda lergöken
eller

Kolingarnas midsoitimarnattsdröm.
Revy i2 akter af Emil Norlander

Händelsen passerar Midsommarnatten. Första
akten på landet, andra akten pä Världsutställningen
i Paris.

Persone rna

Första akten
Tobias Jansson iSkärblocka
Mor Sara, hans hustru . .
Janne, kväsargrabb ....
Fiua. kviisarjänta
Stina, piga . . ..
Luft-Kalle) ll]ffavp
Kol-Jokke f
Feen

.hr F. Hellström,
fru O. Hellström.
hr M. Lindberg.
Hormann-Uddgren.
fris E. Lorentz,

(hr ,Th. Ebbesen.\hr A. Sernqvist.
. frk. A. Pftlmér,
. V. Landegren. E. Karlsson.
. „ L. Rundblad... E. Lorentz.
. (I. Karlsson.
. „ A. Rundblad..hr C. Landegren.

Tusenskönan
Snödroppen .
Majblomman
Violen . . ■

G-ullvifvan .
Blåsippan . . . .
En gammal bekant

Bondlblli
Andra akt

hr. Th. Ebbesen
hr A. Se.rnqvist.

LuftKalle . . .
Kol-Jokke . . .
En Iswoschtschik
En velociped]st
Brefdufvorna

. . Robertsson.
fru Hofmann-Uddgren

En mösstormare
Ku pantsatt . .
En mobiliserad
Miss Tvåa. . .

hr. M. Lindberg.
frk. A. Palmer.
hr. C. Landet ren.
fr; V. Landegren
fru Hofmann-Uddgren
hr. Hellström.
tiii Hellström,
frk. A. Palmer.
hr. Lindberg.

Maclame Helsingfors
Tobias Jansson
Mor Sara . . . "

MademoiselleParis
En poliskonstapel

Biljettpriserna: 4 mark, 3 mark och 2 mark,

Föreställningen börjar kl. 8 e. m.

Finska Sira- & Flattfali-
riks Aktiebolaget.

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prisbelönt på VärSdsutstälS-
ningers i Paris I9ÖO.

rekommendera]

.Filthatt» ■"

Issimer ét Harn
Underkjolar

"Winterblusar
Korsetter-, Linnekläder och

Danska Handskar 2:50.

ötel Kamp. ttfsämp
3ste

(Fesfgalen.)
c& 9&>!90i

Table ifhöte ki. 3-—6 e. m.

FaIi ädiddagskonsert kl.!|24-6 e.m.
Donizetti.
&. Eichtei

Aftonkonsert fr. k!. 8 e. m.Strobl.
Rossini
Delibes.
Drescher G& €& 9ts €&Strauss
Ziehre

HeMnerfors, Hufvudsta.isbladets Nya Trvokeri. 19 il

H■-■.;

I? Sörnäs Pilsener! m
Sörnäs Porter! 1

Prima råmaterial. |
■ Prima vara. a

SörnäsAktieBryggeri.
~'åäX>&M#iiEää2Kl^^

iiiiiiini*"i-y> *tn *^?-» *€-y» %y> *a-»-> »»i *~^?^

Förslå Ryska Försäkringsbolaget
grundadt 1827 Generalagenturen

N. Magasing. i. Telef. 231.
Brand & OlycksfaHförsäkring.

I *0^

*£l Champagrne

3 Mont de Bruyére
säljes iminut 1103 de flesta Herrar handlande

Serveras å alla större hotell & restaura- &*'
tioner. Partilaser kös h^

© Ernst ToSSasider.
\Q S Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. 7

Folk

52 Telef. 2178. Helsingfors.

Nutidens förnämsta antiseptiska
toileitmedel

jtOmEuOi
för tändernas ochmunnens vård

dödar kolerabrikterier på en halt'
minut samt tyfoidfeberns, difte-
eiins och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent ibakteriologi vidK,
Karolinska Institutet iStockholm.

Dt Axel Holst, Professoriallmän helsov&rd
vid Universitetet iChristiania.

D:r F. Huedpe, Professoriallmän hels.ovård
vidUniversitetet i Prag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor R.
Koebs InstitutiBerlin.

D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis

D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffslabo-
ratorium å Kliniska InstitutetiSt. Pe-
tersburg.

D:r K. G.Kuylenstierna, Assistent vid Farma-
ceut. Institutet i Stockholm, m. fl.

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Espianadg. 8.

■"'"--■■"■1 >^^^W^F^K̂79r%
'

Hotel Kamp.
V;r Damen Orehester

Richter.VJ.

Torsdage anuar

Progran

(rrillenbanner Marsel
Valzer a. d. Operette „ Geish
Ouverture Liebeszauber" . . . .
Xachtschwalbe, Polka
Em Immortellenkranz för Franz
Schubert
Waa kommt jetzt? Potpourri . . .
Waldblumen, Valzer ....
Ouverture Si jetais roi" . .
Em Ständeben auf der Laute
Was gibts Neues? Potpourri
Maiblumchen, Polka ....
Di-auf los, Galopp ....

Schneide

Ziehre

Sckreiner
Kral.

G. Eichter
Adam.
Welaschek
O. Eichter
Döpfl.
Ertl.

Jone.s
Mulle


