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Oskar Aspelund. Möbelaffär. Central Passagen. Tel. 28n. m
—^"">fc.

Tidning för Helsingfors
Rekommenderas SVEA"

Brand & Liffcrsäkrings
AktiebolagTeatrar och Konserter.Adolfine Eriksons

Hygieniska Arssiktsbehar.dling,
Obs.! Hemkommenpå en kort tid. Kontor

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

J. N. Carlander.

N:o 79 Söndagen den 4 Mars 1900

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

r
—

lro

Jakob Ljungqvists

b AtelierFotografis
Alexandersg. 19

(ing. fr. liagasundsg
Telefon 2453

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

Nya Tapisseri-
affären.

Hagasnndsgatan 2. Telefon 3201

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment,

Vid partiköp rabatt.
JET. W. Schalin.

Not- och lustmmenthandel.
Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 12 51

Största lagef afFlyglar,Pinninos. Oriiclliarnionior-
& orkesteiinstrDinciit. Specialitet: Flyglar & Pia1

ninos från rfirldsflrman
Carl Bechstein iBerlin

£^£^€€€€€€
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

*»£^€€€€€*«

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

(l:sta akten afdelad i2 tablåer.)

Börjas kl. 7,50 och slutas omkring kl. 10.0 e. m.

Sundströms Fotografiateller, Fabiansgatan 27

Totografiska Randels- $ Tabriks-
Aktiebolaget iTinland ISI

nSiWty

Kontor Vestra kajen 18& Lifförsäkrmgsaktiebolag:SKANE", Brand- G. F. GARLANOER.

Hotel Kamp Aftonkonsert;Middagskonsert
Wiener Dtnnorheslern J. C. Sc/tivfirz

JLTELIE& A.FOJLJLO.
= MAGASIN DO NORD.

N. Esplanadg. 31.O P TIIVT?F¥H A TTT Fotografisk Atelier.
X . X/I £Sj£åJAUJ\>AXÅA Porträtter i visitkortstormat å 6 mk, pr duss

Alla dagar

från kl. 3 e. m

***s Helsingfors ""»

I. Fotografiska artiklar,
11. Fonografer, Graph.oph.on.er

111. Scioptikons, Kinematografer
Röntgen-och Medicinska apparater.

N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp.
Automobiler, Velocipeder.
KontoTsin.redn.iagar, Skritmaskiner.

IV.
V.

Mikaelsgatan i, Itr,

frän kl. 8 e. m
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Svenska Teatern.

Söndagen den 4 Mars 1900,

Cornevilles klockor.
Operett i3 akter af Clairville & Qabet

Musiken af Robert Planquette

Henri de Corneville
Gaspard. förpaktare . " . .
Germaine, hans niéce ....
Fogden iCorneville ....
Serpolette, itjenst hos Gaspard
Grenieheux, flskare ....
Manette
Jeanne
Gertrude
Suzanne
Catherine
Marguerite
Notarien
Grippardin \ ..,
Foninard } hans bltr;idcn

Cachalot, matros

CT-nS "*\of '

7,30 e. m.

Personerna

Hr Castegren.
Hr Malmström
Frk Bonnevie.
Hr Hnltman.
Fm Oastegren
Hr Precht.
Fru Lindh.
Fru Lindfors.
Fru Stavenow.
jFrk Ahman.
Frk Tschernischin
Frk Lindmark.
Hr Stavenow.
(Hr Lindström
(Hr Rosqvist.
Hr Lindh.

J. H. Wickels
Vinhandei.

Arraks Punsch,
prisbflönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
der*pris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen i Bordeaux 1895.

Akta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandethos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 32 38.

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

*»3SS- Nya Glasmagasinet SJSse*
Hörnet af Östra Henriksg. och Alexandersg

Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär
Norra Esptanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-

derkläder.
Ensamförsäljn. af JouvillS & C:o's

i Grenoble världsberömda handskar.

Alla aftnar

iCa'anis hus.)
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Ha.ra,lri Wa.sasr.iHma.s BLOMSTFRHANUbL Skilnaden 4.
är det bästa! Filharmoniska Sällskapet.vänd där

Ramie-underkläder.
V.: -

: Program
Julius Sjögrens Trikot- och yllevaruallSr

Mikaelsgutan 4 och Centralpass&ger

6O:de

Smörgåsaffär r
Michaelsgatan 2. Telef. 491. Tisdagen den 6 Mars 1900.

Wagner-aftonE. W. Salenius
Mineralvattenfabrik Ouverture till op. Der fliegende Hollfin-

rekommenderar åt en ärad allmänhet sina allmänt
berömda tdliverkninga Triiumc" (violinsolo: hr Hugo Olk)

Fabiansgatan 20. Telef. 756 Huldiu'ungsni;irsch

Paus
Tel. 2776. TeL 2776

En Faust-Ouverture

Finale (act III) (ny)Vedy sågad, klulveu. hemkijrd per telef.
Klingsor's Zaubcrgarten und .ParcifalHyfladt och ohyfladt virke. die liluinenmiidchen (nj)

Pa u s

Restaurant Förspel och Isolden's Liebestod ur Tri
stan och Isuldt

Rhendöttrarneä sång ur CfiitterdiimmeC. ?" Hyberg,
Konserten äger rum i

Societetshuset.Helsingfors
Glassliperi

Telef 26 86.Rödbergsgatan
Den enda varkligt praktiska SKRI V MASKINDekorationsslipningar pegel-, iönster- som finnes är

och dörsglas, fönsterskärmar m. m
HA31MONB,

som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

S-o t_ Finnes pft lager hos
Carl Jacobsen & C:o

IIe1 s i11 gfo r8,

Generalagenter för Finland & Skandinavien
>U 1l/l O c=> g

I SS ri2 S 03 C— |
''■

$*4*s*4*4*4*4fs*&
cc % Hagelstams bokhandel:

Tidskriften

AteneumSpeglar,IatveliamarM
Omförcyllniiigai 12 mark per årgång.

Sven Stri dberg & C:o
Skilnaden 6 Rikt urval utländska

Konsttidskrifter

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table dhote & å la carte.

Z m

Teaterbref från Hamburg

FlirkoraaMichuu(LespetitesMichua)
operett itre akter af André Messager
med text af Vanlow och Duval, blef
vid dess nyligen törsta framträdande
a Carl Schultze teaterniHamburg syn-
nei ligen val emottagen af publiken.
Den särdeles täcka och tilltalande mu-
siken är ett bevis pä hvad en begaf-
vad musiker kan åstadkomma af en
t. o. m rätt klen text, däri intet som
skulle utmana till pikanteri eller ens
någonting från vanligchablonafvikande,
förekommer. Naturligtvis bi Irager till
styckets framgång äfven att sängtöre-
draget skall låta kompositionens goda
r-idor komma till sin rätt. ocb särskildt
var det i nu förevarande fall af vikt
att de båda hutvudrulierna gäfvos med
hvar sin utpräglade in lividuali et.

Ämnet ar icke nytt. Handlingen är
förlagd till Napoleon I:s tid och ror
sig kring tvänne disystrars förvexlmgs-
bi^to:ia, sådan man hört den många
gånger förr. De bada barnen uppfo-
stras som tvillingar och agu.t hvaran-
dra den ömmaste syskonkärlek, medan
dock den ena är eu folkets barn. den

andra at hög börd. De båda barnen
hafva redan från första dagen blifvit
törvexlade, så att icke en.s föräldrarna
Michu själtva äro på det klara med
hvilken som är deras egen, hvilken de-
r.s fosterdotter, general de Yfhs barn.
Eiter sjutton års frånvaro återvänder
generalen från kriget och återfordrar
sin dotter, for att skänka henne som
hustru åt en ung officer, som ien drabb-
Dng räddat hans lif. Dä något abso-
lut säkert kannetecken icke iörefinnes
gör han anspråk på den hurtigare a'
de båda fl.ekorna, såsom varande detta
för honom det mest antagliga släktbe-
viset med honom själf. Den andra för-
ldvas med en ung handelskommis. Men
hvardera de unga kvinnorna känna sig
otändigt olyckliga isitt förhållande,tils
i rätta stunden, kort före bröllopet sa-
ken genom den äkta Michudottrens
praktiska klokhet föres in pä rätt väg.
Brudar och brudgummar bytas nu, och
alt slutar till allmän fröjd och lycka.

Messager har till denna ganska fat-
tiga text skritvit en grasiös och pa
melodier rik musik, altigenom lättfatt-
lig, u-an att dock sjunka till trivialitet.
Iförsta akten lägger man genast märke
till sängen om Annemaria och Marianne:
i den andra ar dnt den unge maiorens

»eigenarvisa" och ,Nicolas-duetten; i
tredje akten åter den unge handelskom-
missens kupletter, som inpregla sig i
ens minne

Fröknarna Kattnar och Furst som
Annemarie och Marienne, de båda små
Michus, framstodo med sina förträlfliga
prestationer såsom sig borde, som me-
delpunkten kring hvilken alla andra
röra sig och inhöstade äfven rättvist
bifall. Fröken Kattner karaktäriserade
med uppsluppet öfvermod den lefnads-
glada, i allting grundligt ingripande
dottren till krämarhustrun Michu,imot-
sats hvartill fröken Furst anslagit en
mera elegisk tonart för den borna äd-
liogsdottren. Ätven herr och fru Michn
sjafvos mycket förtjänstfullt, likaså den
i hvardera de unga flickorna förälskade
krämarynglingen Aristide. Ötriga rol-
ler utfördes ej så övervägande väl att
de förtjäna framhållas. Stycket varförträffligt uppsatt; kostymerna eleganta
och tidstrogna. Kapellmästar Kapellet
hade den största ära af sin andeliaf-
tonens framgång.

Af alt att döma komma nog Flikk-orna Michu
-

au länge hålla sig på
repertoaren och redan etter första upp-

'örandet voro platser abonnerade till
flera föreställningar framåt.

Teater och musik.
Berlins teatrar, k k. skådespelshu-

set har den förtjänstfulla sedan 26 är
värksamma skådespelerskan Leopoldine
Stollberg tagit afsked från scenen som
Isabella iSchillers »Bruden från Mes-
sina".

—
Första läseprofvet af Jos.

Lauffs nyaste skådespel nDer Eisen-
berg"ägderuminförKejsar Wilhelmige-
neralintendenten grefve von Hochbergs
våning. — En ny föga betydande fars
■,Das Bärenfell" af Kadelburg rönte
endast delvis lifligare bifall ik. skåde-
spelshuset. Eaer tredje aktens slut
hördes yttringar af ogillande. — Les-
singteatern gjorde lycka med det nya
tyraaktslustspelet Lird Quex"afArthur
Wing Pinero.

—
En ny folkp.jäs%Freud-

voll und leidvoll-' af Louis Hermanu
>log an å Schillerteatern.

— De tern
under titelnDas deutscheJahrhnndert"
sammanstäldanya enaktarnenWeimar <
ett festspel af W. Wichert, BVorwärM
af J. Lauff, ..Worth" af Ompteia.

rung

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors

Försäljningi parti och minut af endastäkta utländsk.
Viner &

Spirituosa.

jEz^ Nya. JSarnffarderohen
{ f>% Ständigt lager af färdigJ

BARNKLÄDER.
Beställningar emottagas

K. F. LARSSON,

/\T^ tietoolaget
IRIS

Alexandersgatan 31, (Tallbergs nya hus.)
Generalagent för Liberty C:o. Lznt. London,

Möbeltyger:
kretonner m. m.
Möbler & mattor,

halfsiden, velveteen. gobeiintyper.
Engelska lampor och metallvaror!Konstnärligt krukmakeri.

j^esiaurant

Caf an1.
Helsingfors Nya Musikhandel

Fazer & Westerlund.
Största Not- cch Instrumentaffär

Nyheter!

Jean Sibelius, Athénarnes sång.
Jean Sibelius, Koskenlaskian Morsianmet.

Selim Palmgren, Deux Contrastes, pour Piano.
Oskar Merikanto, Uusia Lauluja.

Erkki Melartin, Legend I.pour Piano.
Ekman-Sibelius, Sången om korsspindeln.

Fazer & Westerlund
Fabiansgatan l(i, 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,
Alexandersg". 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 ni. m. till billigaste priser.

Wilhelm Salin's
Snörmakeri

Alexandersg. 50
Ständigt lager af vackra snörmakeriarbeten

Billiga priser

c;
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Lorens Malmström, Herrekiperif



AXEL PIHIGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1888.

Obs.! Herrar o. Damer!
Varma handskar af Fredrikssons

fabrikat samt skodon til! rampris i
j L. Lindqvists tyg- och skohandel,
Annegatan 8. Telefon 22 68.

Kauluksenne,
Kalvosimenne /^^

Paitanne /ÉÉflKravattinne_uti^H iffi
pukutarpeenne ostatte

halvimmalla.

Herrain-vaatetusliikkeestä SAMPO
Mikonkatu I. Telef. 893

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

Kostymer, Paletåer och Benkläder för fest
visit och hvardagsbeliof förfärdigas snabt och om-
iorgsfullt

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

Färdiga kostymer,paletår och benkläderpå lager
Fraokkostymer utlnTras.

JSeklädnads-JBolag-etAalto &C:o
Ba.nga.tan N:o B. Tel. 15 Oå.

Ivar Schoultz
SUlyUniodlEoi

Boulevardsgatan 28

SUOM. TEAATTER!.

Sunnuntaina Maalisk. 4 p. 1900

TUKKIJQELLA.
4-näytökshien laulunaexainen huvinäytelmä. Kirjoit

tanut Teuvo Pakkala. Lavlut säveltänyt ja
sovittanut Oskari Merikanto.

Henki1 ii t

Turkka, Evert Suonio
Tolari, Taavi Pesonen

Huotari, tukkilaisia Aleksis llautio
Kasuri, Uuno Salmela
Oterma, Hemmo Kallio
Maija, kaupustelija Kirsti Suonio
Pietola. talokas
Katri, hanen tyttärensä Lilli Högdahl

A.nni. mökin tvtär Alma Auer
Eättäri Eiiio Salmela,

Pölhö-Kustaa,lyhytjärkinenpoika Olga Leino
Poro-Pirko Mimmi Lähteenoja
Pahna-Maija Hilma Rantanen
Leena Miiinny Leino
Taurila, lautamies [isakki Lattu

Pietolan palvelijoita. tukkilaisia ja kylan tyttöjä

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo l/j8ja
loppuu k:lo V''"

fyfyfyfymfyfy^fyfyfyfyMM^^^
fy fy
fy A fyFranska Lifförsäkrings-

boia^et mmmm
01

"
IUURBAINEka yiiUnEsi L« ti Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.

Garantifonden: 98 miljoner Frcs mm
Bolaget meddelar fördelaktiga försak- Äi

ringar af alla slag. Genom samarbete med
sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'L*r-
liaine et la Seine beviljas de försäkradevid 0\sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
livilka fullkomligt säkerställa såväl den för-
g&krade och lians familj, som ock de per- 0\
söner, med livilka lian »tar i affiirMfiirbiii- J^delse för den oundvikliga förlust, som en fes^
sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- Ä))
ler en olyckshändelse medföra. Bolaget efter- J^Éc'skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
premierna för hela sjukdomstiden och utbe- Ä>)
raiar s

/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot-
lig och resten vid dödsfall.

ÄÄ Bolaget L'Urbaines försäkringar äro sä)
'liuiör särskildt att rekommendera för her-*&)) rar afliirsinän, då flert g&ller aK säkerställa

jffft större affärsföretag genom liflörsäkring-, &hyy£ emedan s,]ukt'örsäkriiigen motvärkar de led- js£
&l samma störingar svårare sjukdomsiall all-
&h tid med'öraoch hvilka ofta nog bringabor- &h
jit ges- och förlagsmanstora förluster. *fs?

För dessaväsentliga fördelarerfordras &(/
<0\ icke några extra premier utan endast att &h
jji den försäkrade afstår frän den ärliga vinst-
Sy; andelen. %£)

Generaltkgenturen:H:fors, Ö. Henriksg. 1. 0\

Qarlvon *$Lnorring.

Helsingfors Elektriska wA. Nikand@r s» Belysnings AktiebolagMikonkatu II Tel. 303
Oikeita \\i \\i Kasarminkatu 27 Telef. 916Viinejä,Konjakkia,

Rommia ja Liköörejä. Toimittaa sähkövaloa.
45 Pyytäkää hintaluettelo! «-

Myy sähkötarpeita.

öambrini Rcstauram.

Då jag öppnat en ny

i gården N:o 6 vid Wilhelmsgatan

får jag hos den ärade allmän-
heten vördsammast rekommendera

mitt lager af ryska och finska
möblersamt researtiklarochkorg-

varor m. m

D. K. Papa=Anastas

Sivori & 4* 4*
& Merikannon

lM*iiii»ms3kHNßiiii
Wiipurissa |Helsingissä

Aleksanterinkatu 21. Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. vt/ Tel. 29 22.

Emma KriilFs
MODEAFFÄR

Inneh. Emnri Wickström
Qloj^atan 3,

är ständigt försedd med det nyaste ibranchen och
utför förstklassigt arbete.

jjilli<|a fyanäarbefskupset?
i moderna handarbeten begynna från den 10 dennes.
Närmare derom telefon 27 85 eller N. Esplanadg. 87,
ing. fr. gård. 2 tr. upp. Augusta Söderlund.

Beställningar utföras smakfullt och väl.

QQQQ
Mineralvattenfabriken

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

Telefon 31 91.

iQQQOOOQQOO

§anifa§

GQQOQQQ
rSturmglocken" af; G. Engel och Arb-eit" af Jacobowski väckte bifall a
BerUuer Theater.

Lortzings efterlämnade romantiska
operd vEegina" rönteett välvilligt mot-
tagande vid första uppförandet å ope
ran iFrankfurt amMain. Sammaopera
har äfven upp örts å Stadttheater i
Bremen med god framgång.

Det nya skådespelet v Otto Langmann
Witwe" af Adolf L'Arronge slog an pä
Thaliateatern iHamburg.

Hofteatern i Weimar rönte starktbi-
fall med iörsta uppförandetaf femakts-
"-kädespelet Ulrich von Hutten" at
Karl Weiser. Titelrollen spelades at
tortattaren själf, hvilken hyllades med
mropningar

Calderons 3Off.de födelsedagfirades at
hofteatern i Dresden och Stadttheateri
Leipzig med föreställningar af den span-
ske skaldens tragedi Der Riehter von
Zalamede". Studttheater iKöln upp-
törde till högtidlighällande af minnes-
dagen skaldens skådespel ..Der wuu-
denhätige Magna".

Tobaksfabriken

'"SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommende
ras åt tobakskännare; försök,,Samson K
..Samson 2" (Tränmnstycken) och "1899"

Gabritlle d'Annunzios nya tragedi
nGiocondau har med framgång upptörts
pä Secessionsscenen iBerlin

En ny ungersk fars af Herzeg, af
Gettke och Engel ölversatt till tyskan
under titeln rSprechen Sie mit meiner
Marna"1 rönte lifligt bifall iRaimund-
teatern i Wien, i synnerhet efter för-
sta akten

Ben nya operan r.Till Eulenspiegel"
af Jean Block, uppnådde endast en
succés d'estimeaMonnaie-teaterniBryssel.

-^""►^

Ett och annat.
MilUkker och n Tigyarst«denten". An-

gående ..Tiggarstudentens» tillkomstbe-
rättas följande lilla historia: Libretto-

författarns ZeU och Genée hade tva
stycken på lager, En natt i Venedig"
och „Tiggarstudenten" men Johann
Strauss, som först bestalt, skulle också
törst välja. Emellertid tvekade Strauss
i valet och ville vänta till dess Millök-
ker bestämt sig. Denne, som nödvän-
digt ville förvärfva sig den spännande
och tacksamma libretton till rTiggar-
stu.lenten", förklarade dristigt att han
valde rEn natt iVenedig", för hvil-
ken nu afven Strauss hasteligen be
stämde sig. På detta sätt fick Millök-
ker librettontill„Tiggarstudenten"ogra-
verad, med hvilken operett han sedan
vann en storartad triumf.

Kejsar Wilhelm som regissör. Den
mångirestande kejsaren har icke sällan
deltagit aktivt vid iscensättningen at

de rHoherjzollernstyckena, som pä al-
lerhögsta befallniug uppförts pä hans
teater. Särskildt har hav visat sin si
ste älsklingsdiktare löjtnant Lauö sin
bevågenhetgenom personligt ingripande.
Till det patriotiska stycket rßorggref-
ven" tecknade kejsaren en af dekora-
tionerna, och vid samme törfattaresse-
naste arbete, som skall spelas pä Ber-
lins k. teater, har majestätet deltagit i
instruktionen. Särskildt fordrade han
att de militära scenerna skulle tagas

om till dess de gingo som han önskade.
Här om dagen satt kejsaren iöfver tre

timmar och instruerade.

Henrik Ibsen är ond, omtala norska
tidningar. Att han icke var närva-
rande vid första uppförandet af Ntar
vi döde vaagner" i Kristiania berodde
pä att han var uppretad öfver att man
under den nya nationalteaterns första
säsong spelat fyra skådespel af Björn-
son men intet af honom förränman nu

uppog hans nyaste Genomsin
tränvaro nedlade diktaren en protest
mot denna „familjepolitik".

Henrik Ibsen är sålunda ond. Han
har ju aldrig kunnat tåla Björnson.
Afunden har alltid gjort förhållandet
dem emellan kyligt, och det är mänga
år sedan de vexlade ett ord med hvar-
andra trots det att den enes son är
gitt med den andres dotter.

" -«>— "

prick alltid

jVlonopole sec"!

N. Espianadg. 33 Se Onionsg. 28.



W:m, EKBERG. Cognac-. Punsch- och Vinhandel. Ålexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors,

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödar kolerabakterier på enhalf
minut samt tyfoidfeberns, difte-
riens och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

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

D:r Axel Holst, Professor i allmän helsovård
vid Iniversitetet i Caristiania.

D:r F. Huedpe. Professor i ullman helsovård
vid UniversitetetiPrag.

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

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

ratorium å Kliniska Institutet i St. Pc
tersburg

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vid Farma
ceut. Institutet i Stockholm, ni. Il

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södfa Espianadg. 8.

Anton Francks Folkteater.
Studenthuset

Söndagen den 4 Mars kl 8 e. ni

Clirlm lin.
Lustspel i 3 akter af Brandon Thomas

Personerna

indisköfverste Francis Chesney, baronet, förr i
Tjen.st

Stephen Spettigne, advokat i Oxford
Jack Chesney

)xfordCliarlev Wykeham studenteri(

KiuiMiurt Holilicrlev ;:: )

Brassett, faktotum i kolleget
Donna Lucia d'Alvadorez, Charleys tant
winy, Spettignes oiéce

Kitty Verdun. hans myndling
Ella Delahay, en fader och moderlös flicka
Mary, i tjenst hos Spettignt

Handlingen försiggår iOxford

) Lord Fiiiicourt Bobberle; Anton Franck

Biljetter till 2 mk, i mk 50 p:i, 1 mk
io p:i 50 p:i och -2 "i p:i, säljes iLaureats tid-
ningsdepot inne i i>assagen samt söndagen ända fr
kl. '2 c. m. a Stndenthusel

4#Jéi^lkl#J^å#|

Finska Stå- kFill-
fstts ASlolapt.

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.
Specialiteter:

Danska handskar 2: 50.
Moiree Underkjolar 10:50.

Klädes Underkjolar 12: —
Filthattar

omonterade fr. 3: 90, monterade fi (i:—
Korsetter

3:50 50 & 9 ink2: 80. —

Flor från 50 penni.
Alla dessa varor äro trots råva-

rornas kolosala stigning af oss icke
förhöjdai pris.

mtwmwiwm
s^c^e^s^s^ci-e-s^s^s^e^t^e" Brefpapper |" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "
V ska sorter, linierade och olinierade. $
t Firmatryck ufföres billigt.

? Dahlbergs Pappershandel,|
® Alexandersgatan 15. «

Fredr.

Bamri
52 Alexandersgatan 52

Edv. Ekberg.

k Konditori
Helsingfors

A. & E. Wassholm
Punsch= &

Vinhandel.
moderata o, billiga priser.

Ologatan N:o 7
<V ■■' ■v'V V"V Y\ '/V 7\ /V' ""'"-"' -■■'"■-'■"■'V'

V Champagne

3 Mont de Bruyére
säljes iminut hos de flesta Herrar handlande

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial. Ledig annonsplatsServeras a alla stlrrr^B'
tioner. Partilasrer hos

© Ernst IudljuilLi^
C55. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43

hotel^^^res^^n^ö*

Prima vara.
SörnäsAktie Bryggeri.

f- A> A*. S> 'v'.,',AA.' .'-.,'..\.

Hotel Kamp, Hotel Kamp. Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.

Söndagen den 4 Mars 1900

Program
Folies Bergére. Marsch
Das Vergissmeinnicht,Lied
Daysy-Chhnson ....
Stephanie-Gavotte
Sereuade (iounod.
Ouvert. .DasGlöcklein des Eremiten" Maillardt

Blumengeflilster
Hoch lebe der Tanz, AValzer
Selection avs ,<^eisha". . .
Schwarze Diamanten, Lied
Potpourri avs »La Mascotte
Karlinchen-Marsch ...

Lineke.
Suppé.
d'Jeré.
Ozibulka

Blor
Waldteufel
Sidney-Jones
Rosenzweig
Audi an
AVappaus

Måndagen den 5 Mars 1900

Program
Iindi-Marsch
Premier amour ....
Lob der Frauen. P. M.
Bonjour Philippe. Serenade
D^r Engel. Lied....
Ouverture nDie Zigeunerin

Faritasio avs ..Luciadi Lammermoor"
Avs der Btadt der Lieder. "Walzer .
Wenn dieBlätterleiserauschen,LiedReiselust, Potpourri
Studenten-Quadrille
Richards-Galopp

Schwarz
Fechter.
Strauss
Eileuberg
Braga
Balte.

Donizetti.
Fahrbach,
Lineke.
Richter.
Silber.
Enl.

Operetten=Abend.

Tisdagen den 6 Mars 1900

Program
Rosen.
Scharf.
Millöcker
Bosc.

Nigerl-Marsch
Gruss an Hietzing, Gavotte
Isag's aber net. P. M. .
"■in de réve
In der Waldschmiede, IdyllOuverture zu »Martha* .

Eilenberg.
Flotow

Andrån
Strauss,

Fragruente ans La Misrottc^^^^^^^^^^H'H alzer avs .Simplicius" IH^^^^^^|Potp. ansDie Jagd nachdemOliick" Su::~^^BDragonerliedavs ..Sonutagskind". . Jlillörkei^loelection avs BGeJsha" Siduey-Jones
Marsch avs Blhre Exce.llftnz" . . Heuberser.

Asmolofs Tobak
& Papyrosser

ständigt på lager uti

Fredr. Edv. Ekberg:
Tobakshandel

52 Alexandersgatan 52. Telefon 1448.

Ledig annonsplats

Helsingfors, Huvudstadsbladets Xva Tryckeri, 1900

H"* i . < ''^Vv^^M
w

*^?9

Fabricerasensamtaf>
säLUHCHJWDEFZ£N& C?/\.fy*

—
c s

Tele'bn N:o 20 59

Bepröfvadsedan mån-
ga ar och erkänd såsoffl
bästa putsmedel f.rmes-
sing. koppar och nysin-
versaker etc etc. lör-
sälies hos HrrJern-ocn
Kolonialvaruhandlande

m fl.


