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Nya glasmagasinet SVEA"
Brand & LifFcrsäkrings

AktiebolagN. Esplanadg 37.
Kontor

Oscar Ålexiz. Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228
J. N. Carlander.

1901.N:o 81""" DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. » » »
H. W. LSL!US. Inkasso & Fastighetsbyrå.
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Jakob Ljungqvists

b ItelierFotografis
Alexandersg. 19

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

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

« «modernast*!
ska TabvikciM««««**

(| Rullgardiner $ " «

W i fidsingfors nya Capct-Hffär
Unionsgatan 32 « " " « «

B(s*taHondttori
% 40 Alexandersgatan 40

<K3%■***=!£? 0 1̂5^ "*^

Helsiogfors Elektriska
Belysnings Åktieöolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska iaaterialier.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag

Fredagen den 8 Mars.

Georgsgatan 16, Telefon 2770.

Svenska Teatern.
5~,r d-^

Fredagen den 8 Mars 1901

f 3. fi. OlicfteU
Uinbanflel.

JlrraKs Punscb,
prisbelöntmed guldmedaljvid
många utställningar. Högsta
utmärkelsehederspris (Diplö-
me (Vhonneur) vid utställnin-
geniBordeaux1895.

kl. 7,30 e. m.

Gästuppträdande af Fru Hwasser-Engelbrecht

Fri ti ÖstråtInger
5 nktei af Herik IbsenSkådespel

Personerna

Fru Inger Ottis-dotter, rikshofmästar Gylden-
löves onka

Eline Gyldenlöve, hennes dotter Frk Åhman

Hr EngelbréchtRiksrådet Nils Lykke. dansk riddare

Olof Skaktaol, en fredlös norsk adelsman „ Malmström
H. SandbergNils Stensson
AhlbomHerr Jöns Bjelke, svensk höfvidsman

n LindhBjörn, kammarsven på Östråt
„ StavenowHustjenaren Finn

Gårdsfogden Ejnar Huk „ Lasson
Husfolk, bönder och svenska krigsknektar

Handlingen försiggår på herresätet Östråt vid Trondjems fjorden

Fru Hwasser=Engelbrecht*) Fru Inger

Börjas kl. 7,50 och slutas omkring k!. 11 e. m

Sundströms Fotografiatelier, Fabianégatan 27.____k__fe2_fe_____ti_fei_______S^S»^_^#€te

Avg. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

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

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vesira Henriksgantan) 6
Telefon 32 38.

SOLf>ems 0. 0' a
0 0 bfomsfsrl)ar)del

exandersg. 46. Tel. 276

ti C. laM'6
<& Ylie&.Tricotvaruaffar
Y 1 Ntrra Esplanadg. 37. Telef. 1727.
i Välsorteradt lager,

'jJA billiga priser
V Hufvuddepot af D:r Lahmanns

underkläder.Sjti EnbamfOraäljn. af Jouvins &
C:o's i Grenoble världsberömda
handskar.
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Arabia För§älj-
ni«is-JVla§a§iii, Ä. W. ERlunfl Go. m (j§bair)paå T)eé^få

Vin- & SpirituosahandelCQ

fe
(Inneh. Q. F. Stockmann). Q.H» # ©^\jh>

Glog. 2, Hotel Kamp Skilnadsgatan 19
&& & & l^cirosä & g g eTelefon 310Utställning af fabrikens samtliga till

värkningar, såsom:

a
oo

*S!?-.Ss&<*

Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser, säljes hos Rerrar vinhandlare
och serveras å alla förstaklas-Blomkrukor, Vaser m. m
sens restaurationer o o o oFörstaklassTapetserade ttch

DekoratörsverksIad.
äfvensom af

Uttala Qlasbimks
Helsingfors

6. B. fiielt generalagent för Jinland

tillvärkningar, såväl enkla som slipade .Tnha.n Svensson. jr##^rirc###^#"#v. s. Sandvikens ångsåg.Vinserviser, Fruktskålar, Assietter, Sandviks Norra kajen N:o 17, .1."Adress
Telefon 33 80 ,F

tel
*■
—

(
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Kannor. Ostkupor m. m

Kontor Västra kajsn 18
SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebola^: G. F. GAKLANQER.

ffi
ifllCldagSkörSS6rT w^ Damen Orchester q Rister. frän kl. 8 e. m.

från kl. 4—6 e. m. ■ ■
— '— " ' ? 3"

C&
taA.TMLIER JLPOLLO»

N. Esplanadg, 31.C. P. DYRESBAHL Fotografisk Atelier. ICatanis hus)



Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEL, Skilmden 4.
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Städernas i Finland
Brandstodsbolag

för lösegendom
emotttoer försäkringar till låga premier och ned-sättas dessa med 25 och 50 % & de belopp hvarmedlorskringstagarei 10 och 20 ar varitdelegareibolaget

Oskar Hakulin
40 Alexandersgatan i<

Ledig annonsplats
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flSe^aitdersgatan 17.

TilbarmonisHa Sällskapet
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Söndagen den 10 Ittars 1901

$i:sta

Populära Konserten
Proöram:

Ouverture till op. La Reined'un

Bei uns z'u Havs", vals
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Sultanen som lustspelsför-
fattare

Den franske skådespelaren Pierre
Bertou som år 1890 någon tid uppe-
höll sig i Konstantinopel, har isenaste
nummer af den i Paris utkommande
Revue d'Art Dramatique" publicerat
några minnen från denna sin vistelse
i sultan Abdul Hainids hufvudstad.
Bertou sammaDtiäffade en dag i Kon-
stantinopel med några f. d. kolleger
och erfor därvid, att de sedan månader
tillbaka vistats där ocb voro anstälda
iBältenens privattjänst. De uppträdde
tid efter annan å teatern iYildiz-kiosken
nför sultanen och hans hofstat sann

seraljens damer, hvilka tor att se men
eke själiva bli sedda, vid representa-
ionerna smto i förgallrade loger ut-
tyrda med rika draperier. Vid frågan

om hvad slags stycken repertoaren hui-

vudaakligast upptog, omtalade de frän
ska skådespelarne, att de stundom älven
uppförde pjeser, hvilkahade ingenmin-
dre än sultanen själf till författare
Sultanens arbete för scenen tillgår så-
lunda: Han låter kalla till sig de för-
nämsta af truppens medlemmar, och
skizzerar inågra ord för dem handlin-
gens gång, scenernas följd samt en hel
hop speciela drag hos de personer som
förekomma i det af honom påhittade
och till uppförande beslutna stycket,
Vanligen omfattande endast en akt.
Någon timme därefter improvisera skä-
despelarne på scenen den dem sålundadeigifna idén, hvilken själffallet emot-
tages med utomordentligt bifall af det
tills:äde-komna auditoriet. En dag hade
sultanen kallat på artisterna och före-
lagt dera till utförande följande scena-
lium: — Ni har att framförapä scenen
enöfverhofmästare vid ett kungligt

=V 1 ■1n1 HamM ii:l rim I01 J

Invid salutorget. S. Esplanadgatan 2sal.,es världens populäraste velociped
B Crescent.« Genom att fabriken aldrigätit förleda aig till experiment med ak. moderna förbättringar på sina verkligt solida landsvägsmaskiner —

tvärtom t. o. m. från sina tillverkningar
utmönstrat de s. k. racers -

harden uppnått ett record i försäljningsom icke slagits af något annat velo-cipedmärke. Afven för år 1901 stö-der Crescent" sig på sina krarenheter i det främst vidhållits en-MM, soliditet och lätthet bos maskio«, utan någon som helst opröfvadförbättring. Enhvar som till våren ärnar köpa ny ve]OciPed, bör därför ickeforsumma att öfvertyga sig om Cresc-ent -velocipedens prisbillighet i för.hallande til maskinen, hvilket förhal-ande bast ramgär ur Crescent katalo-
bmiC beredvllli^^ t.Uhandahälles

pens ledande män. - »Denne hoffuni-nar är mycket på!itlig oc]l
"

men saknar sinnesnärvaro och kaEfa H
fUrSt 6 b6faller h°nomt anordna en improviserad fest fcp°°

t)er
-

oner- D» stackars mann

jtappar härvid helt och hållet hufvudet,
j och scärjer in sig på det fatalaste ge-
r

nom en massa åtgöranden till och från.
Tjänarna och lakejerna rusa omkring i
fötterna pä hvarandra,knuffas och skuf-
fas i brådskan, slå sönder glas och
porsliuer, och när härskaren uppträder
och allt borde vara färdigt, råder där
det vildaste virrvarr, den olycklige öf-
verhofmästaren kastar sig till furstens
fötter och ber om nåd." Detta lust
spel hade en alldeles utomordentlig
framgång och stämningen kulminerade,
dä den stackars konfusa ölverhofmä-
staren blef genom en lakej öfversköljd
af innehållet ien exploderande limonad-l
flaska. Sultanen hade på det nogastel
inpräglat denna scen till skådespelarne.
Stycket, snarare tanken i detsamma,
var en läxa till en af hoffunktionärerna,
och sultanen tycker särskildt om att
gifva sina dramatiska arbetenen strängt
uppfostrande karaktär. Abdu! Hamid
griper in med full hand i det honom
omgifvande hoflifvet och söker vanligen
bland de hans person närmast stående,
offren för sina satirer.
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Tour"

Barcarolle

Ballet egyptien

Prelude
Träume

l''iiiiile ur op. Faust"

Onvertöretill op.Le roi la dit" Delibes
Ballade och polonas, för violin Vieuxtemps

(Hr. Carl Lindelöf)

Paus

Björneborgarnesmarsch

.Den enda vftrMigt praktiska Skrifniaskiu som
finnes är

HÅMMOND,
som skrifver alla språk och stiliir.

Finnes på lager hos
Cari Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien.

%mmm m m %

S©^ai)del.
Refor-irs-Brefordoareo

tjärnar som registrator och brefbevarare påsamma gång. Ny yppflnning, som rönt störstaerkännande i utlandet.
Pris 5 Fmk

Anderssons nya patentbläckhorn oöfvertriiff-ligt
Pris Fmk 4:50

Bodega Espanola
(Etablerad 1883) Helsingfors

Försäljning i parti och minut af ondast äkta Utländska
VINER & SPIRITUÖSA

Nya Barngarderoben
;Ständigt lager af färdiea

Bårkläder
crw*- Beställningar emostagas

K. F. Larsso11

Henrik Qahns9

Amykos, Gafinelit,
tvålar m. m.

order genom Ernst Tolander,
Teief. 15 44,S. Magasins*;. 3

UktoriaCifförsäKriitflS % *
» « * HktiiDoiaget

i Stockholm
meddelar Eifförsäkringar på förmånligaste vrlkor

6. JU fijdt. generalagent för Sinland
norra Hajen 4. Celef. 945.

Lififörsäkriugsaktiebolapet

The Mutual Life
Stiftadt 1843

Fonder: Fmk. 1.688.000,000: —
Vinstfond: Fmk. 280.000,000: —

Hela vinsten
tillfaller de försäkrade.
Nya försäkringar år 1900. Fmk. 912.000,000

Begär prospekt!
Generalagenturen för Finland:

Alex. F. Lindberg.
Helsingfors. Alexandersgatan 48

Helsingfors Kyao

Faser & "Wesferlui)<l
Telef. 14 31, Fabiansgatan 16

Nu inkommet stort nytt lag-er utmärkta

Byglar,Piaiwos,
cch harmotiiumkatalog,Rekvirera vår nya piano-1

■som sändes franco på begäran

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

ÄJla sorters finare och. gröfreBorstar & Penslar,Tamburmattor &. Rottingpiskor,Toilettvålar,Amykos, Par-fymer Badsvamp, Kammar af alla slag, Spegiar & Toi-lettprydnader, Portmonnäer, Börsar,Plånböcker, Gigarr-tigarrettfodral m. ni. til) billigaste priser

CD

o.

Pau»

Adam
Strauss

Tschaikowsky
(lovnod

Luigini

Järnefelt
Wagner

fcJEerakällarens Hestaurant »
- — '"'-

fig^^^^W
l:ma Inlaid Linoleum£outs de Salignac & Co.

iultramodurna mönster
A. B. Wicander & LarssonsCognac.

Richardsgatan 2.

Palovakuutus Osakeyhtiö PnkinU U,7T\
—

t ■
'

Brandförsäkrings Aktiebolag ■ UlllUia rVUIierVO ftI
raPaturmavakuutus Osakeytiö.

Olycksfalirorsäkrings Aktiebolag.
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AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj 1898 i Paris

SUOM. TEAATTERI.

Perjantaina Maaliskuun 8 p:nä 190!

Sota Valosta.
5-näytöksinen niiytclmä proloogineen (7 kuvaelmaa)

kirjoittannt Eino Leino

Henk i1öt

Axel Ahlberg.
Kaarle Hahne.
Knut "Weekman

Viiin.iniöinen, tietäjä ijiin ikuinen
Ilmarinen, taideseppä .
Lemminkäinen. veitikka verevft .
Tiera.Lemminkaisen sotatoveri. Hemmo Kallio

Hilma Rautaneii
(Noita-akka, \

Mieron vaimo. 1,,
0
,,mp.,,,0,,,,,

„,„„„, . £**&,
Kalevan impi.

V Lapin kokko. )
Marjatta (= Suometar. Kanteletar) ....Lilli Högdahl.
Yiii.kmmas. korven ukko Emil Falk.
Ruotus, rikas talonpoika ruotsien kylässä . .BenjaminLeino
Ruoja, hanen emitntiinsä Kirsti Suonio
Tapani.entinen saksa, nykyäitnRuotuksen tallirenki Aleksis Kamin.
Piika pikkarainen. Ruotuksen talossa . . . Olga Leino.
Pajapoika. Ilmarisen lnona Tyyne Finne.
Sokea vaimo OlgaSalo.
Ensimmilinen \
Toinen I kalevalainenKolmas
Seljäs. )

fOskari Salo.JPietaöi Alpo.
)Evert Suonio.
VEino Salmela.

Karhu.
Villikissa,
Susi. I■ Pohjolan vaket

,Taavi Pesoner
IOtto Närhi. i
IEvert SuonioJ
(Eino Salmel»
IPietari Alp^H
llisakkiUi^H

Kettu,
Kärppfl
Ahma.

Uuno Salmell
ptto Nftrhi. 1
Brunn Salmnia

Ilves,
Paimon
Airut.

Kalevalan jaPohjolan kansaa ritareita y. m. y.m

Kdvae 1m a t

l:ncn kuvaelma. lJäiväkumpu.
2:nen „ Ilmnrisen paja. ! s:s kuvaelma. Pohjolan luola.

(Pitkii väliaika). (Pitkä väliaika).
3:s kuvaelma. Ruotuksen tujia. 6:s kuvaelma. Väinölitn pirtti
4:s „ Metsä. 7:s Päivakumpu.

(Pitkä väliaika).

Ovet avataan kl. 7: Näytäntö alkaa kl. V3B

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

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

O. Grundström, Helsingfors,
L\isamtörsaij;ue

för Finland, för Akt. 801. Svenska Korsettfabriken

1 * * * * 1 *
T^aisar)icrr)i

Middagar, Sexor & servering a la Carte
Beställningar för enskilda festligheter emot-
tagas. Telefon 223.

Q. A. Wickström
*t* "*" "»* "**

Reparationsvärks.ads «

Ur, Kronometrar
och tinare

fe m
£B t/-' f^H__________________________________________i
j., g _P_rä"cisions-J_nst_-u__ie_i_

I<C^^^ KBB prima arbete

Ständigt lager af väl justerade" il
Vägg- och Fickur

Urkedar m. m

luat? §)cfyoulfz

Linolcuroaffär
Qoulevardsgatan 28

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Lördagen den q Mars kl. 8 e. m

På begäran

Dm ht Iii ini i1
Lustspel i 4 akter ai G. von Moser. Fritt

från tv,skan af A. Bosin

sönerna

Sir Marsland, godseg. re.
Edith, hats dotter.
Harry Marsland, lians n«vö.
Sir Macdonald.
Lothair Macdonald, hans nevö.
Eva Webster, Ediths väninna och lekkamrat,

Sarah Gildern, guvernant hos Marsland.
sia,> *>** >-a-*-
Master Gibson, skräddare.
Mistress Dic.kson, Lothairs värdinna.
Robert, bibliotekarie,
John, kammartjänare hos Marsland.
Tripp, kommis.sionär.

firiff' ! exekutionsbetjänter.
Ett statsbud.
En betjänt.

(anm

Förstaakten tilldrager sig iLondon: de ofriga
på Sir Marslands landtgods. Tiden den närvarande.

Representationen börjar precis kl. 8 e m. och slutar
omkr. kl. II e. m. Dörrarna öppnas kl. 138 c. m.

Blåa Biljetter

Mil fiRAHI)7IKr't $ d̂(Jerieta!j!jsseK!ent $ Klädeshandel
J* "» vil\Ull%3J\ tjLa V ji. Unionsg. 21 f. d. T. nyberss skrädderi

ReKommenderas -■

Uälsortcradt laser af prima beklädnadsmateria!

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag

od> bäsfsorferade Ta-
Kasarminkatu 27

ger i Fir)lai)d af alla slagsToimittaa sähkövaioa.
Myy sähköfarpeita.

öambrini Restaurant.

Tobaksfabriken

SAMSONS"
rTavastehus tillverkningar rekommenderas åt tobaks-
käimare; försök Casino", ..Samsan I", ..Samson 2"
(Triimmistvckan') och J899".

KommissiousJaeer i Helsingfors liof-

Frans Lindberg
Alexandersg. 52. Telefon 2058

\\)

Telef. 956

W

priser,
cr^äodf bitligasfe

John Paisseff,Sivori & * ** Merikannon H:fors, Brunsg. 12

Mineralvattenfabriken

Hatiifa§
rekommenderar sina tillverkningar.

Fabrik & konior, Lappviksg. N:o 8.
Telefon 31 91.

Pianoi»akaNlißii 085- Titt taijdsorfci) $äi}(ies
fritt enjbatteradt sait>tned^ördt
titt järnväg efler ångbåt.

Wiipurissa § Helsingissä
Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. * Tel. 29 22.

Verdis sista bref.
Den iRom utkommaude tidningen

Cronache musicali* egnade nyligen
hela sitt nummer ät Verdis minne.
Innehållet var till säväl text som illu-
strationer särdeles intressant. Så in-
gick bl. a. i textafdelningeD.det, såvidt
man kunnat utreda,sista bref mästaren
skrifvit. Det är dagtecknadt den 30
förlidne december och adresseradt till
Verdis synnerliga vän, skriftställaren
De Amici. Verdi beklagar sig däri
öfver sitt då redan icke tillfredsstäl-
lande hälsotillstånd. Brefvet isin hel-
het lyder:

30 december 1900

Käre De Amici

Jag tackar dig lör hvad du äter
gjort för mig, samtidigt som jag ber
dig ursäkta det besvär jag ständigt
förorsakar dig. Jag vill tillikahärmed
underrätta dig att jag i början at
februari ämnar bege mig till Genua.
Hvad min hälsa vidkommer, känner
jag. tröttsatt läkarene säga mig icke vara
sJuk, att allting tröttar mig. Jag kan
hvarken läsa eller skrifva. Jag ser
sämre än förr, min hörsel är det ej

häller längre bra med, men framför
illt, benen vilja ej bära mig. Jag
lefver icke, jag vegeterar

— — —
Och hvad har jag också att numera
göra här i denna värld?

Din sant tillgifne
G. Verdi."

-«""►-
Notiser

Irma Pettersson-Norrie har blifvit
engagerad för en serie gästuppträdan-
den på Kasinoteatern i Köpenhamn i
april och maj. Hon skall kreera huf-
vudrollen i en ny, fransk operett.

Fru Ellen Gulbranson skall i raidten
af mars månad uppträda iGlucks v Ar-
mida" å Berlins k. opera.

En ny operett „Dk Landstreicher" af
C. M. Ziehrer, libretton af L. Krenn
och B. Lindau, rönte en stark succés
de rire vid första föreställningen å Al-
tes Theater i Leipzig. Särskildt bifall
väckte de lustiga scenerna i förspelet,
några marsch- och valsmelodier, äfven-

som andra sånger, som visserligen äga
ringa musikaliskt värde men intagage-
nom friskhet och flott system, skrifves
till oss därifrån.

/ Parislhar Théåtre des Escholiens
med framgång uppfört en ny tragedi
..Dantor." af RomainRolland. Bäst har
författaren lyckats med en karaktärs-
teckning af Robespierre och Saint-Just.

Den nya operetten »Der griechische
Sklaveu af Sidney Jones har med fram-
gång uppförts a WilhelmsteaterniMag-
deburg. Nägra muntra kupletter och
valemelodier väckte stormande bifall.

Messagers nya opera Brigitte u upp-
nådde endast en sncces d'estime å Stadt-
theater iNiirnberg.—

4"K

Ett och annat
Konungens teater. Drottning Victo-

rias död återuppväcker konungens teater
(Kings theatre). Sä benämdes allra
törst det gamla operahuset beläget vid

Haymarket, på hvars tomt numera ho-
tell Carlton blifvit uppfördt,och hvilken
soeu under mer än två århundraden
varit stamhemmet för italienska operan
i London. Då emellertid drottning
Victoria bosteg Englands tron omdöptes
teatern till „Hennes Majestäts" (Htr
Majestys theatre). Bland de märkli-
gaste hågkomster från denna teaters
existenstid man har att anteckna, är
upphetsningen mot Tamburini och där-
-11ed följande tumult, hvari t. o. m.
deltog en prins af blodet. Den gamla
teatern finnes ej längre, men tvänne
;if Londons teaterdirektörer hafva re-
dau varit betänkta på atthärefter kalla
sina etablissenent — „Konungens tea-
ter" Någon olficiel
anmälan bärom har dock, pä grund ai
den ännu så djupa landssorgen, tills-
vidare icke ansetts böra göras.
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Ä. J^.Pa«isen's
Ci^ap^anäcl.

Unionsgatan 23

rekommeäeras.
TT Champagne (£

3 Mont de Bruyére SL
jS saljes i minut ho3de iiesta Herrar handlande. I

å alla större hotell & restaura- Ö*
in» k

Ernst THiSaadsä'. cg-
Ms. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43, 7

'
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fred. €dt>- Bberg.
$ KonditoriBageri

52. fllexanckrsg. 52.
Rclsingfors.

Finska Strå- & Filtliatt
fabriks Aktiebolaget..

Alexandersgatan 21 Ta!ibergs hus.

Prishelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommendera]

Filthattar
föl

listFiiIranier «&■
"Underkjiiifti^H
WiigtiMrblusail

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.
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l\k^
och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos

f{jcH Ivindgrcn, s. Espiandg. 12.

Smakfulla och vackra y

Vy-Postkort
Störstaoch rikhaltigaste lager.

Mycket billiga priser. J
J Dahlbergs Pappershandel, J
å Acxanriersgatani5. é
Ä Norra Esplanadgatan 33. "

H. Bromans Uraffär
Alexao^ersgafao 40

Slutrealiserar hela lagret med

20, 25 & 50 % rabatt
till följd af lokiiloinbyti

Brunnsbusteatern.

Htina fiofmaniHotimen
XX $ e. m.

musiknummer. Uisor och Kupletter af
frk Palmer samt br o. fru Renström.

saviJsuJ<iHo
eller

Kolinaarne i Helsingfors,
Uevy i '2 akter al K -in.

* Co
undra i Helsingfors å ObserFörslåakten tilldrager sig p& landet

vatoriekuUen

Personerna

Tobias .lansson i Skärblacka
Mor Sara, hans hustru
Stina, piga....
Kol-Jokko /
Feen .

hr F. Hellström.
fru O. Hellström,
frk E. Lorentz.
fhv Th. Ebbesen.
\hr A. Serniivist.
frk A. Palmer.

Klf\ uni.i
hr A. HnbiM-tsouEngammal bekant,

Jlndra akten.
hr Th. Ebbesen.
hr A. Scrnqvisl.
hr F. Hellström,
fru Hofmann-Uddgren.
hr C. Landegren,
frk A. Palmer.

Luft-Kalle .
Kol-Jokke .
Tullvaktmastari1!!
Ed tjänsteflicka .
En åkare
En sjömansgosse
Ålandska äufvor

hr A. Kobertson.
/fru Hofmann-Uddgren
Ifrk Jane Carlsson.

En garcon .
Förste tiduingspoikeiA
Andre „ /

frk V. LandegrenEn bodegaflicka
Hr Helsingfors .
Den finska musikon

hr A- Robertson
tik A. Palmer.
hr F. Hellström

Mor Sara tru Ö. Hellström
Kväsarjji-abben . , i . . . hr Al. Lindberg.

TJinonaD fru Hofmann-Uddgren
Kaktusen \ i frk A. Palmer i
Vallmon fvk V. Landegron.^
Prestkragen De Ohlsonska blom-l g- Carlsson, m
ciirysantliennmi ■ ,

m)nla. , rk E. "■"■"" Z-^HRosen I _^^^^^^^^^^^^^^H
11'- IL--'-II
Blåklinten frk J. Carlsson

Biljettprisenia: 4 mark, 3 mark och 2 mark,

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

frk A Rundblad

52. Telef. 2178. Helsingfors.

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödarkolerabakterier på enhaif
minut samt tyfoidfeberns, difte-
ertns och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent i bakteriologividK,
Karolinska Institutet i Stockholm.

D:r Axel Kolst,Professor i allmän helsovård
vid Universitetet iOhristiania.

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

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

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

ratorium å Kliniska Instituteti St. Pc-
tersburg.

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

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

\%&&&l\oso^s\

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!
Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktieBryggeri.

grundadt 1827 Qeneralagenturen
N. Magasinsg. 1. Tel. 231.

Brand & Olycksfallförsäkring.

WJiW
är en ny

Wre&T. Edir. Ekberg.
52 Alexandersgatan 52

Sämsß-skinns uäsfai?
för damer och herrar

Praktiska. BilligaVarma
hos

Alex. F.Lindberg
N. Esplanadg. 33,
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Första%s^a Förså%ii)gsbolage;

tillverkad af Un turkisk tobak. 1parti, från eget fa-
brik,endast hos
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Hotel Kamp.
W:r Damen Orchester

G. Richter.

Fredagen den 8 Mars i9ol

Program

Millöcker.
Strauss.
Suppé.
Stix.

1. Jonathan. Marsch , . . . .
2. Doctrinen. Valzer
3. Ouverture ..Leichte Cavallerie
i. Wienerisch-Polka
5. Klou^iflbal^^fihor^tersUictB. i.-M

Eilenberg.
Donizzettiotpourn

7. An dkhl Yalzer Waldteufel
8. Ouverture ..Zampa* Herold.
9. Zigeunerständchen Lehn

10. Musikalischer Guckkasten,Potpourri G. Eichter.
11. VTurfbouquet, Mazur Strauss.
12. Schluss-Galopp.

Hotel ft^Top.
(Fesfgaien.)

e&> fe^ fe^ §?,

Table dhote kl. 3—6 e. m.

RflitfdagskonsertkL^-Be.m.

Aftonkonsert fr. kL 8 e. m.
fe< fe> fe, fe.

Helsingfors, HutVudstadsbladhts Nya Tryckeri 19o]

Program
1. Honey inoon, Marsch . . .2. Waldblumec, Vaizer....3. Ouverture »Raymond" . . .4. Mein Liebliug."polka . . .5. Violin Solo (Frk. B. Langer).6. Cavalleria rusticana, Faritasie

7. La Housarde, Vaizer....8. Ouverture ....9. Kleine Serenade10. Erinnerungsblätter, Potpourri
11- La perle du Bresil,Mazur .W. Attaque! Marsch

Hotel Kamp.
W:r Damen Orchester

G. Richter.
Lördagen den 9 Mars 1901

Rosey.
G. Richter
Thomas.
Schlögl.

Mascagai

Ganne.
Wagner.
Grimfeld-
G. Richter
Falirbaoh.
Wasenius.
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