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Oskar Hspelund. Möbelaffär. Central Passagen. Tel. 28IIm
& f~^ r C t

Tidning för Helsingfors
Rekommenderas SVEA"

Brand & Lifforsäkrings
AktiebolagTeatrar och Konserter.AdolfmeEriksons

Hygieniska Ansiktsbehandling
Bortrest från den 11— 10

N. Esplanadg. 35, tr. E. Tel. 2757 Utgiives hvarje söndag, onsdag och fredag
Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

Onsdagen den 28 Februari

»»-.* DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. » » »
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 16, Telefon 27 70

N:o 77

Jakob Ljungqvis

\i AteFotografis ier
Alexandersg. 19

(ing. fr. Magasundsg
Telefon 2453

.Utför omsorgsfullt och till billiga
priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren.

Nya Tapisseri-
affären.

Hagasimdsgåtan 2. Telefon 3201

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment

Vid partiköp rabatt.
JT. W. Schalin.

Not- ooh lustrumentliandel.
Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 12 51

Största lager af Flyglar! Vinninos,Orsrelharinoinci-'
& orkfstorinstiiiniont. Specialitet: Flyglar * Pia
ninos från världsfirnian

Carl Bechstein iBerlin

»»»€€€€€€*
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

Konto

Svenska Teatern.
Onsdagen den 28 Februari 1900,

akter af Clairville «& Qabet
m af Robert Planquette

Henri de Corneville
Gaspard. förpaktare
Germaine, hans niéce
Fogden iCorneville .
Serpolette,itjenst hon
Grenicheux, fiskare
Manette
Jeanne

Borgare, Bondfolk, Gensdarmer, Matroser, Kuskar
Betjenter och Tjenarinnor

(l:sta akten afdelad i2 tablåer.)

Börjas kl. 7,;0 och slutas omkring kl. 10,30 e. m

<; Sundströms FotograHatclier, Fabiarisgatan 27
Totografiska Randels- $ Tabriks-

flktiebolagct i finland

Gertrude
Snzannc
Catherine
Marguerite
Notarien
Grippardin \
Fouinard J
Cachalot, matros

Operett i3
llusike

7,30 e. m.

ersonerna

aardJasj

Hr Castegren.
Hr Malmströrr
Frk Bonnevie
Hr Hultman.
Fru Castegren
Hr Precht.

iFru Lindh.
Fru Lindfors.
Fru Stavenow
Frk Ahman.
Frk Tschernischin
Frk Lindmark.
Hr Stavenow.
Hr Lindström.
Hr Eosqvist.
Hr Lindh.

«Ss Helsingfors ««*

I. Fotografiska artiklar,
11. JFonogrrafer, Graph.oph.oner

111. Scioptikons,Kinematoffrafer
Röntffen- och Medicinska apparater.

uppN. Esplanadsg. 33, 1 tr^^^^H
Automohiler, Velocipeder. JJ^^QKon.torsinredn.ingar, Skrit'maskiner

Mikaelsgfatan 1, Itr.

IV.
v.

1900

i

J. H. Wickels
Vinhandei.

Arraks Punsch,
prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplome d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

Akta
Viner ooh spirituösa

direkt importerade från utlardet hos
Hjelt & Lindgren

Uiiionsgatan 17

Olga Bu1é r
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 32 38.

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

■»SS* Nya Glasmagasinet »sse*
Hörnet af Östra Henriksg. och Alexandersg

Oscar Alexsiz

TahfsG.
Ylle & Tricotvaruaffär
Norra Esplanadg. 31 Telef 1727

Välaorteradt lager, billiga priser.

Hnfvuddepot af Dr. Labmaiins un-
derkläder.

Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's
iGrenoble världaberömda handskar.

**,

Kontor Vestra kajen 18SKÅNE", Brand- & Lifförsäkrmgsaktiebolag: C. F. CARLANOER.

Alla dagar Hotel Kamp AftonkonsertiMiddagskonsert
Wiener Dfitnorkeslern J. C. ScJhwarz. frän kl. 8 e. mfrän kl. 3 e. m

JLTMILIER JLPOLLO*
= MAGASIN DO IiORD.

N. Esplanadg. 31.C P HVT?¥ISTT> ATTT Fotografisk Atelier.
X " JL/ X JXJMXjJkfJoLXLXÅ Porträtter i visitkortstormat å 6 mJc, /?r f/uss
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Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN

HA 3131OND.
som skrifver såväl rysk som vanlig1 skrift.

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter Jfor Finland & Skandinavien

$f4*4*s*&^*s!s?&
Hagelstams bokhandel:

Ateneum
12 mark per årgång

Rikt urval utländska
Konsttidskrifter

OPERÅKALLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.

i, aOS

=Hälsan är det bästa!

Ramie-underkläaer.
Ensam försäljar

Julius Sjögrens Trikot- och yllevaruaflär
Mikai .11Centralpassagen.

HÉiife Chartuterrs
Smörgåsaffär

Miohäelsgatan 2 Telef 491

BAD
Mariebad, Marieg. 13

Serveras bästa iinnbasiu. kar-, half och sittbad
sprit och terpentin ångskåp samt medicinska bad af

20 27xlla slag

Tel. 2776. G j9lf)l* TeL 2776-
Ved, sågad, klufven, herakörd, — per telef.

Hyfladt och ohyfiadt virke.

Restaurant
g, f.Nyberg,
E. W. Salenius

Mineralvattenfabrik
rekommenderar ät en ärad allmänhet sina allmänt
berömda tillverkningar.

Fabiansgatan 20. Telef. 7 56.

Agnes Sjöblom
(T. (1. Xaih. Nyländer)

Modist
Annegatiin 12

3.5 «. Ib S .
LJ (fl O <= o

■^J U-l (fl ej ca
—
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Skilnadens fltciier
Ludvigsgatan 7.

i:sta klassens arbete. Billiga priser.
Telefon N:o 33 42.

Harald Wasascieriias BLOMSTERHANDEL, Skilnadeni
BODEGA ESPANOLA(Etablerad 1883)FiSharmonJska Sällskapet

Torsdagen den 1 Mars 1900

sin/oni-l^onsert

Helsingfors

Föreäljaingiparti och minut afendsst äkta >, i

Spiri tuosa
Nya Bai-jisrarderob^"

Ständigt lager af färdiga
BARNKLÄDER.

Beställningar emotta"-as

K. F.LARSSON.
-A-lstiebolaget
IRIS

Alexandersgatan ai, (Tallbergs nya husj
Generalagent för Liberty C:o. Lmt.London

Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobelintva"
kretonner m. m. Engelska lampor och metallvanMöbler & mattor. Konstnärligt krukmakeri.

j^csfaut?ant

Gaiatii.
Helsingfors Nya Musikhandel

Fazer & Westerlund.
Största Not- cch Instrumentaffär

Nyheter!

sur Piano,

rean Sibelius, Athénarnes säng^^^^^^^^^^^H
Jean Sibelius, Koskeniaskian AloiH

Selim Palmgren, Deux Oontraste^H
Oskar Merikanto, Uusia LnulujiH

Erkki Melartiu, LegendI.pourPiano^|
Ekman-Sibelius, Sången om korsspindeln

Fazer & Westerlund
Fabiansgatan16, Alexandersgatan 36.

Specialaffär för Korsetter.
Svenska prisbelönta & andra utländska fabrika-

ter ialla storlekar samt prislägen.
Största urval af korsetttjedrar & planschetter,

till billigaste priser, hos

O. Grundström.
N:o 26 Alexandersgatan N:o 26

C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,
Alexandersg1. 46. Centrals hus<
Alla sorters finare och gröfreBorstar &Penslar,

Tamburmattor & Rottingpiskor, toilettvålar, Amykos,Par-
fymer, Badsvamp, Kammar af alla slag, Speglar & Toi-
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker, Cigarr-
& Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.

Wilhelm Salin's
Snörmakeri

Alexandersg. 50
Ständigt lager af vackra snörmakeriarbeten

Billiga priser

■■■M

" -«►— "

Korrespondenser
Kristiania. Februari 1900

Efter mycken väntan och många ve-
dervärdigbeter gick omsider den 7:de
ridan upp lör den mycket ornordade
Ibsenska »epilogen". Det var en hög-
tidsstämd och i spänd väntan sig be-
finnande publik, som tillsista plats fyllde
Nationalteatern denna afton. Det lag
något af nervositet i luften. Dels hy-
ste man icke så litet tvifvel om att de
krafter, som fatt sig resp. uppgifter i
pjesen ombetrodda skulle förmå upp-
bära stycket, dels var man osäker om
dess värkan från scenen.

Och likväl erfor man ca känsla af
högtid. Tar det värkligen ett sista ord,
som af mästaren nu talades från hans
gamla, segerrika valplats? Knappast
något annat af Ibsens många skådespel
har mottagits med sädan.uppmärksam-
het, en sädan sinnenas öppna mottag-
lighet som detta.

Men huru många voro de som läm-
nade teatern under intryck af hänfö-
relsens glöd? Huru tå %'oro icke de.
som ej i sitt inre kände sig besvikna
efter all denna väntan och spänning.

Det vore obilligt att vältra ansvaret

härför på de häri uppträdande unga
skåpespelarenas skuldror. Diktvärket
är med allt sitt souveräna mästerskap
irepliken, ett skådespel som icke gör
sig från scenen. Det äger altför liten
stegring och öfverhufvudingen handling.

Det som tyckes hatva mest intres
serat författaren synes vara expose'en
af de båda hufvudkaraktärerna, Rubeks
och Irenes. Det är häri han uppgått
med hela sin själ. För detta har den
gamle dramatikern slutit sin sceniska
blick. »När vi döde vagner" är ett
läsdrama, men belyst af rampens gas-
lågor är det blekt och blodfattigt.

Nationalteaterns tolkning var emeller-
tid värdig och ärofull, om den också
ej fyllde de högsta fordringar. Den
centrala figuren professor Rubek är en
altför viktig uppgift för en så ung skå-
despelare som Eide. Endast en fullödig
konstnär, som behärskar alla röstens
olika modulationer, kan rädda den frän
att falla till en hopplös entonighet.
Tyvärr fylde Eides ..professor-' alls
icke dessa anspråk. Den begåfningens
gloria, som skall omgifva Rubeks hela
personlighet framträddeblott föga,repli-
kerra föllo ikorta, andfådda meningar,
.som värkade dräpandegenom sin mono-
tom

Rob. Nmqoist
Cognac-, Punsch- och Vinhandel

Andi-egatan 9

Den af skådespelets roller, som varit
största strid om och öfver hvars be-
sättande formliga skrän höjts — blefen sann, obegränsad seger för fru Wet-
tergreen. Lät så vara att det var ettvägadt experiment att an'örtrohennedenna roll, som ju ligger så långt frånallt det hvari hon härintills uppträdtDen blef emellertid för diktaren ettnytt vittnesbörd på hans skarpa sceni-ska instinkt och för skådespelerskanen seger, som ingen tidigare. Stråks
i första akten då hon lugn och mar-uiorkall gick öfver scenen gaf fru Wet-tergreen en slående bild af Irene, denefvande döda. Och alt som kvällenled utformades och fördjupades bilden.3lan förstod att under de klassiskt stel-nade dragen ännu glödde lifslust ochlefnadshopp. Den beslöjade blickenkunde ännu skjuta blixtar af mänskligalideker Och dock var det ahsammansä hopplöst dödt, så oåtervinneligt för-°radt- Det bilade en tragediennes

storhet öfVer denna Irene — ihållning)
tal och blick, och det blir efter hvad
vi nu fått se, ej längre något vågspel
att anförtro fru Wettergreen en lady
Macbeth, en Desdemona m. fl.

Som huvudpersonernasantipoder, de
lifskraftiga och blodfulla jaktkamraterna,
fru Maja och godsägar Ulfheim, rönte
fru Dybvad och hrr Blich publikens
varmaste erkännande. Dock torde Blich
varit den ende, som rätt motsvarade
diktarens intentioner. Öfver fru Dyk-
vads Maja hvilade något forceradt o
ansträngt som sprängde ramen. Octl

i synnerhet i sista akten tyktes hon
helt och hållet glömt att fru Maja i
hvarje fall under så och så många år
varit Frau Professor"

-- således en

dam af värld med en bildad kvinnas
sätt och låter

På skådespelets yttre utstyrsel var
mycken möda nedlagd. En hvar a
de tre dekorationerna voro värkbg

konstvärk, — rika i färger och m* '

tade af stämning.
Applåderna föllo täta efter l^ar]

akt. Fru Wettergreen utmärktes sar'

skildt och med rätsa. Men af hK*»-
relse var det jämt och nätt så mJe
att teaterchefen Björnsonfick anledniD?
framträda och meddeladeatt „publikt

4

som finnes är

Tidskriften

Lorens Malmström,HerrekipeH



AXEL PiHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
HerrarObs.! o. Damer!

Varma handskar al Fredrikssons
abrikat samt skodon till rampris
i. L. Lindqvists ty^^irl^kuhmHUJ
Vnnesratan 8. Telefmß 22<is

Kauluksenne,
Kalvosimenne /^^

y, ni. pukutarpeenne ostatte
halvimmalla

Herrain-vaatetusliikkeestä SAMPO.
Mikonkatu I. Telef. 893.

Beklädnads-Bolaget Åalto & C:o
Bangatan N:o 9. Telef. 15 05.

Kostymer, Paletåer och Benkiäder för fest-,
visit-, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om-
sorgsfullt

Godt material, fin snitt och skickliga arbetare
Priserna särdeles moderata.

Färdigakostymer,palotåroch benkläderpå lager
Krackkostymer uthyras.

JZeklädnads-JBolag-et Jkalto &C:o
Sangatan ]V:o 9. Tel. 15 OS.

Ivar Schoultz

Boulevardsgatan 28

Kaarle Halme
Axel Ahlberg.Lordi Storm

»stori Quayle
G-lory Quayle
[sä Lamplugh. . .
Arkkidiukoni Wealthy
LordiRobert Ure
Horatio Drake. . .

Katri Rautio.
Benjamin Leino
Adolf Lindfors.
Oskari Snlo.
Knut Weckman
Eino Salmela.
lisakki Lattu.
Pietari Alpo.
Mimmv Leino.

Farao-kuningas
Teaatterin johtaja
Veli Pnavali . .
Rouva Callender

Maria RangmanPolly Love .
Betty |Nettie \ kolmc
Letty

(Kirsti Suonio.'Tyyne Finne.IElvira Willman.
Helmi Tähtinen

Näytökset
Proloogi. Lemmen tiet risteilcvät. (Peelin linnanrau

nioilla Man saarella). (Kaksi vuotta kuluu).
i:nen näytös

Kuhkatemppeli. (Sali varieteessa Lontoossa). Viikko
kuluu.

Toinen näytös

Orjantappurah-uunu. (Klubihuone P. Maria Mag
dalenan kirkon vieressä Sohossa). Viikko kuluu.

Kolmas näytös
Lemmen voitto. (G-loryn huone Clements Jnnissä)

Yö kuluu
Neljäs näytös.

Lemmen uhri. (Klubihuone P. Maria Magdalenan
kirkon vieressä Sohossa).

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B Ja
loppuu k:io \

m '

#m Franska Lifförsäkrings- §
9 bolatiet 1

SÉMVmm
"
mrijßßftiwFLb ununiiii»»m mmI iAktiekapital:12 miljoner Frcs.

Garantifonden: 98 miljoner Frcsm #
gg)' Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- gg*

ringar af alla slag. öenom samarbete med ~*^
sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- <^

4j)) l>ahie et la Seine beviljas de försäkradevid egJiV
*Sr sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
iiij' bvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- S?^
0\ säkrade och lians familj, som ock (le per- gg)g£ söner, med Iivilka han står i affärsförbin- jj^"*4b delse för den oundvikliga förlust, som en
0h sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 0h
vn^ ler enolyckshändelsemedföra. Bolaget efter- j|y

skänker nämligen, såsom allmänt bekant, %"£(/
£5): )iremierna för hela sjukdomstiden och utbe- ÄJjV

Dalar 3/4 a* kapitalet, om sjukdomen är obot- xj^
lig och resten vid dödsfall.

Bolaget L'Urbaines lörsäkringar äro
g& därtor särskildt att rekommendera för lier- j^i<&£?) rar allarsmäii, d;i det gäller att säkerställa Qjj'
(gh- större affärsföretag genom lifförsäkring,
'jyl emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- «j^

samma störingar svårare sjukdomslall all-
0)i tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- |gYo%* ges- och förlagsman stora förluster. rf?

För dessaväsentliga fördelarerfordras
0\t icke några extra premier utan endast att |ÖJ
£%L den försäkrade afstår från den årliga vinst-
<0) andelen. .. S/
0h Generalagenturen: H:fors, Ö. Henriksg. 1. g£>

QarIvon cJCnorring. #

SUOM. TEAATTERI
Keskiviikkona Helmik. 28 p. 1900

KRISTITTY.
(The Christian.)

4-nitv iksinen näytelmä proloogineen. Kirjc
Hall Caine. Suoment. Aino Malmberg

Henk i1 b t
Pastori John Storm

Liza

V!/

II M/ II

öambrini Rcstauram.

AB Nikand@r
Mikonkatu 11. Tel. 3Q3

Oikeita \i/ \|/

Viinejä, Konjakkia,
Rommia, ja Liköörejä.

Pyytäkää hintaluettelo! $
■■?m&?-

Helsingfors Elektriska w
W Belysnings Aktiebolag

Kasarminkatu 27 Telef. 916,

Toimittaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

Helsingfors
Glassliperi

Rödbergsgatan 14. Telef 2686.
Dekorationsslipningar å spegel-, fönster-

och dörsglas, fönsterskärmar m. m.

Mode de Paris.
Undertecknad, som efter en flerårig värksamhet

inom modebranchen iParis, etablerat härstädes, inne-
sluter sig i de ärade damers välvilja, hvilka önska
sina dräkter förfärdigade efter nyaste Paris-moder.

Emelie Anderson

JVEode de Paris
21 Boulevardsg-. 21.

Sivori & * *
Merikannon

l*iaii*»mäikftiKiiii]
Wiipurissa |He Isingissä

Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. W Tel. 29 22.

Emma KriilFs
MO I>EAFFAK

Inneh. Erami Wickström
Glogatan 3,

är ständigt försedd med det nyaste ibranchen och
utför förstklassigtarbete.

gilli^a fyanäai?befskurset?
i moderna handarbeten begynna från den 10 dennes.
Kännare derom telefon 27 85 eller N. Esplanadg. 37,

Augusta Söderlund
smakfullt och väl.

ing. fr. gård. 2 tr. upp.
Beställningar utföras

M. W. Dahlgrens
Vin- ocfy funscfyfyanäel

Brunsgatan N:o 11,
välkända goda varor från världens förnämsta firmor
till billigasto priser.

Fiuikf- ocfy JColonialaffät?,
färska varor samt billiga priser hos

M. W. Dahlgren,
Brunsgatan ii

hyllning skulle delgifvas författaren".
Ibsen närvar icke vid premiären, men
hade öfvervarat de tvä sista general-
repetitionerna.

Bland öfrigt från härvarande teater-
lif på det nya året förtjänar antecknas
en nyligen å Centralteatern försiggån-
gen debut af fröken Svanbil':! Johan-
nessens dotter. Den unga damengjorde
sin entrée på de bräder som föreställa
världen ien mindre ingenu rolli det
glada skämtet „Syndabocken". Det
är så vanligt att till debutroller väljas
jämförelsevis stora uppgifter som de
unga skuldrorna sällan orka med.
Valet af rollen nu, visade att den unga
konstnärsadeptens första steg på skä-
despelarebanan ledas af en säker och
förståndig hand. Hon fick visa sig i
en uppgift som icke ställde större for-
dringar än hvad rimligtvis kan väntas
af en debutant. Huruvida framtiden
håller hvad det törstauppträdandet lof-
vade, kan ännu ci förutsägas. Men
1 ■£löftena voro rika och inge det bästa
hopp.

Vid Musikföreningens". Musikföreningens"senaste kon-
sert hade den vokala delen afprogram-
met öfvertagits af en f. d. Helsiug-
iorsbo, fru Flodin-Aavatsmark, som för
några år sedan gjorde så mycken lycka
1 -Barberaren" och „Trubaduren". Man
fäste då stora förhoppningar på den
unga konstnärinnan. Det var ej all-

Tobaksfabriken

'"SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommende-
ras åt tobakskännare; försökSamson I"

Samson 2" (Trämunstycken) och. "1899".

deles detsamma nu. Möjligt ar att
hon vid konserten var tillfälligtvis in
disponerad, men röstenägde icke samma
klang som da. Också är den ju ej
häller tillräckligt stor för ett nummer
som Elsa's Traum" ur Lohengrin.
i[en hvad fru F. A. har sin styrka
;_ och den stor

— är föredraget,och
detta var äfven nu på sina ställen all-
deles utmärkt. Isynnerhet har hon
en förtjusande förmåga att återge det
skälmska, det smått uppsluppna. Stör-
sta bifallet inhöstade hon emellertid för
sina folkvisor, hvilket ovilkorligen före-
faller att vara hennes starkaste sida.
Merikantos Liknelse"-nödgades hon
gifva da capo och sjöng dessutom som
extranummer ytterligare en finsk visa.

Till härnäst! — . —t

-^«»^>
—

Teater och musik
„Onkel Toni11 är titeln pä en ny

komedi af Karhveiss, hvilken uppförts

ined mycket bifall å Deutsches Volks-
teater i Wien. Stycket utgör en sati-
risk samhällsbild i hvars midtstår den
aristokratiske direktören för ett gruf-
bolag, som i början endast säljer sitt
namn men sedermera äfven sin ära.
Författaren inropades efter tredje och
fjärde akterna.

Jean de Reszke, den berömdetenor-
sängaren, som under denna säsong ej
ämnar uppträda offentligt, är nu sys-
selsatt med inredandet af si't Pariser-
residens vid Eve de la Faisanderie,
hvilket redan inästa månad skall vara

i ordning. Liksom Patti, Lucca och
andra primadonnor ämnar nu den cele-
bre tenoren i sin nya boning inrätta
en scen, tor att allt emellanåt gifva
en mönsterföreställning för en vald
trängre krets

Falguieres monument öfver Ambroise
Thomas, som Parisoperansdirektörgir-
vit honom iuppdrag att utarbeta, är
nu färdigt. Det framkallar allman be
undran. Ambroise Thomas är afbildad
i sittande ställning med drömmande
hållning, sysselsatt med sina komposi-
tioner medan Ophelia, innan hon för
alltid försvinner isätven, räcker honom
sina sista blommor. Staden har utset;

en gräsplan i Parc. Monceau till plats
för konstvärket, som utan sockel skall
resa sig midt iden naturliga grönskan.
Den högtidliga aftäckningen är ämnad
att äga rum ivår

JMurcia i Spanien exploderade un-
der föreställningen å därvarande teater
en bomb, telegraferas tillBerl. Tagebl.:
Efter kort stund utbröt eld, hvari-
gpnom teatern förstördes. En arbetare
saknas, en annan blef svårt sårad. At
äskädarne, som i lugn kunde lämna
teatern, led ingen nämnvärda skador.

Samt Saéns har anländt tillLas Pal-
mas på Kanarieöarne, där han ämnar
tillbringa vintern och arbeta på en ny
opera

" —
4>~"

prick alltid

jMonopole sec"!

M. Esplanadg. 33 & Unionsg. 28.



W:m, EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Ålexandersg^. Telef 2178. Helsmgtors

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödar kolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
riens och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

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

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

D:r F. Huedpe, Professor iallmän helsovård
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 iSt. Pc-
tersburg

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

,Drog-FiMesunrsaTuåApot±LeM
affärer m. fl. ställen samt iparti

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. B.

ittiffitteiftitfJteßftÉ

| Breffpappei* "
® rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "
v ska sorter, linierade och olinierade. v|Firmatryck utföresbilligt. %
| Dahlbergs Pappershandel,|

Champag-ne {*

9 Mont de Bruyére I,
rfs säljes iminut hos de flesta Herrar handlande.

Serveras å alla större hotell & restaura- ©*„. tioner. Partilasrer hos t;
o Ernst ToHaniJer. m.

W S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,
"

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.

Onsdagen den 28 Februari 1900

Program:

7. Ouverture: ,Die lustic^nAVeibervWindsor....É^H^^^^^H8. Pipsi-Walzer . .I
9. Scenen avs Bikiki" I

10. Singe zu, Lied. . .I
11. Hur man komponerajH
12. Gassenhauer. Marsrli^l

Asmolofs Tobak

MarschKoliivs ijor^TrijM
Alter tlie bal
Gruss an Salzburgs p. M
Avs meiner Vaterstadt
Da capo. Piciccato . .
Tout en rose. Walzp.r .

Lineke,
Hai'ris.
Schlögl.
Wagner
Scherz.
Waldteufel

Nioolai.
. bommer.
Hellmesberger
. Förster.

Meissner
Schwarz

& Papyrosser
ständigt på lager uti

Fredr. Edv. Ekberg.
Tobakshandel

52 Alexandersgatan 52. Telefon 1448.

tm^mm^tm
Annonsera

„Program-€^laåeia
Annonserna ytterst billiga, särskildt om do ta

gas för längre tid

fli iHvarje annonsör får sig ni j
tidningen hemsand

■
—

—i- O-i"«fctis, -I—

Annonser och prenumeration emottagas å tid
ningens kontor Östra Henriksgatan 1, 2 tr. upp.

Försumma ej att anonsera så länge
några ledigs platser ännu

återstå

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer

smwtwwm
Fredr. Edv. Ekberg.

k Konditori
52 Ålexandersgatan 52

Helsingfors

■XY^yxr^y'--iy-«>

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!
Prima råmaterial.

aPrima vara.
SörnäsAktieBryggeri.

KaKaßa«^äaKHKa^iiKakxx!x>,xxC<K^iii<..>(:

m

A. & E. Wassholm
Punsch= &

Vinhandel.
moderata 0. billiga priser.

Glogatan N:o 7
Helsingfors, Huvudstadsbladets Xva Tryckeri, UK»

&&&&4*&4f4f£ l
l
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Lii!lHi_:-!i.AA- :~

liiiffl[H|Jln
"llilÉ dCb,,

ficidstecß $f C:0 Reims,
serveras å alla resta/uranter
och finnos att tillgå hos de
flesta vinhandlande såväl i
Helsingfors somilandsorten

&/:& -'Ér

Partiorder upptages å lif-
försäkringsbolaget L'Urbai-
nes kontor, Ö. Henriksgatan
N:o 1 Tel. 13 57

RM VItM»J«««Mi

Då jag öppnat en ny

i gården N:o 6 vid Wilhelmsgatan
får jag hos den ärade allmänheten vördsammast
rekommendera mitt Jag-er af ryska och finska mö-
bler samt researiiklar och korg-varor m. m,

D. K. Papa=Anastas.

Ledig annonsplats

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.
Opern=Abend.

Torsdagen den I Mars 1900

Program.

Messerschmidt.
1. Mar,^^^~^^^^^^^^^^^^^M
2. Lied ohne Woite.
3 An dci- Wolga, P. M. .' .' .' .'
*■ Verliebt, Bomanze avs KönigJérome Ziehrer5. Loin du bal Gillet.8. Sphärörklänge, Walzer . . Strauss

o- JJuett avs La Traviata" Verdi. V
in ,a

" tasie avs »Cavalleria ruafcicana".MascagnÄ±u. a) Batrée-act avs rMignon"....Thomas. 1
W Intermezz° avs Pajazzo" . . .Leoncavallo, **ntasie ans Carmen" Bizet.'- tunzug der Gaste avs Tannhäuser" Wagner.

Br3gTl t

yabriceras ensamt al/yMMMIERZÉNtN/
Telefon N:o 20 51

Prima finskt
fabrikat!

Hvit & Röd
Betydligt öfverlägsetalla

s. k. Putsextrakter.
Bepröfvad sedan mån-

ga år och erkänd såsom
bästa putsmedel förmes-
sing. koppar ock nysin-
versaker etc etc. ror-
säljes hos HrrJern-och
Kolonialvaruhandlande
m. fl.


