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frän kl. 4-6 e. m. W:r Damen Orchester G- Rlchfer -
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Nya glasmagasinet SVBA"

Brand & Lifforsäkrings
AktiebolagN. Esplanadg 37.

Kontor

Oscar Ålexiz. Norra Esplanacigatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander

N:o 88

»"♥DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. »»»
H. W. LsLIUS. inkasso & Fastighetsbyrå. 6, Telefon 2770.

Jakob Ljungqvists

AteFotografis n 1er
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

Utför omsorgsfull4- och till billiga
priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren.

modernaste* « «* * CapeMager!
af förnämsta engelska $ Trän-
$ka fabriker "«■«"""

i Rullgardiner § « «

JU « « " « Cinokiim
r i Reisingfors nya £apet-flffär

Unionsgatan 32 """■"""

<fo 40 Alexandersgatan 40
Telef. 21

»»»€€€€€€*
Helsingfors Elektriska

Belysnings Åktienolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

»s^^#^€€€€€€e

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter,

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Söndagen den 24 Mars

Georgsgatan

Svenska Teatern.
°^" "%

Söndagen den 24 Mars 1901
kl. 7,30 e. m

För femte gången

€n lyckoriddare.
Ätventyr i 5. akter med ett förspel af Harald IMolander,

Personerna
Hr Svedberg.„ Hultmau.
„ Bareklind

H. Sandbe
Ahlbom.
Stavenow
Engell>re<
Larsson.

Sandberg
Fru Bränder
Frk Vikluml

Tscheruischin.
r>!oFvfld mpd Vipri

Fru Castegren
„ Precht.

Hr Lindströr
( „ Precht.

ravernaren och gäster krämarc-Oompagniets tavern iLübeck
Cjänare och gårdsfolk

1Ltibeek och Skåne på 1600 tak
Mellan 3.dje och 4:de akterna intet uppehåll

Börjar kl. 7,30 och slutas omkring kl. 11 e. m

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgataii 27

dJ&I A. W Eklund & Co,
& Spirituosahandel

Skilnadsgatan 19

Telefon 310.

Fös'«ta kla«is TapcUerare och
I>ek€iratörsverlisfa«l.

Johan Svensson.
Sandviks Norra kajen N:o 17, d. v s. Sandvikens åugsåg,

Telefon 33 80

& Lffförsäkriflgsaktiebolag:

Herr Wultt' (j-njp. pä iijörkeberga .
Herr Niels Kagg, från Helsingör . .
Lars Svensson Wiwalt, en vagant
Anders, hans stallbroder
Herr Peder, kyrkoherre iWisseltofta
Obrister Munkhoff
Capitän Salomon
Herr Vincent Biide, från Hessleholm
Herr Rönnov Biide, hans broder . .
Fru Margrete Daa, herr Wu^fi-^mstajv.
Gertrud, herr Wnlfis dotteß
Fru Lena Daa, på Öivtnqi^^^^H
Fru Oarin G^Jihc^J^ra^^^^^^^^^BVincen
Mor Barbara, herr Peders hustru
Jonge, herr Wulflfs hingstridare
Jepe \
Jens /
Mogens, fru Lenas salsknek

I
Adress

Hr Lind

(S^
—

T 3-

—
""~*/t^s

HitaKs Punsch,
prislmlöii! nicit guldmedaljvid
många utställningar. Högsta
utmärkelsehederspris (Diplci
med'hormeur) vid u£y^^^lB

Avg. Ludv. Hartwail.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors Telef 169.
Tillvärkningen står under kontroll af

Filosofi D:r Hj Modeen.

Olga Buiér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

SQLl?ems ff m ft
4§ 0 blomsterhandel

Alexandersg. 46. Tel. 276

t 0. Stenberg & ö:oi
Tricotvarmffar

(G. Taht f. d. filial)

Telef. 1727. z

V Hisoivöraclt lagor^^^^^^^^^^W
billiga priser Ét Underkläder (Lahmanns)yX

Handskar Jouvins 4 C:o's Gre- E
noble världsberömda äfvensc

Ät?abia ■Förgäij-
ninés~jVla<|agin,

(Inneh. Q. F. Stockmann)
Glog

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

Blomkrukor, Vaser m. m
äfvensom af

liftala Qlasbrußs
tillvärkninga
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,

Kannor. Ostkupor m. m

SKÅNE", Braud-

<r l AB

Vin- k2, Hotel Kam]

tfitStio

såväl enkla som slipade

C. P. DYREUDAHL Fotografisk Atelier.

@ban)pagne
@- H- @:o
&& & & l\Ciii)s <2> <& G> &

säljes hos fjerrar vinhandlare
och serveras å alla förstakläs-
sens restaurationer

Helsingfors

6. B. fijelt generalagent för Jinland

«<6<6<*«<6<6tf###«
Kontor Vestra kajen 18

G. F. CARLANOER.

N. Esplanadg, 31.
(Cafanis *
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Städernas i Finland
Brandstodsbolag

för lösegendom
emottager försäkringar till låga premier och ned-
sättas dessa ined 25 och 50 °/ 0 å de belopp hvarmed
förskringstagarei10 och 20 år varitdelegareibolaget.

Oskar Hakulin
4( i AJexanderseratan 40

Ledig annonsplats
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Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEL, Skiinaden 4.

filbarmonisKa SälisKapcl.
-~*

Söndagen den 24 mars 1901

Populära Konserten
Program:

Ouverture till op. Thomas

Albuinblatt Wagnei
Ruff.Die Miihle, för stråkork

Suomalaisia kaosaolåuluja . air I'ahlinan

LitolifOuverture till aK.öbespierre
Romans, för harpa Hasselmaus

(Frk. M. Langhammer)
SibeliusVårsång

Nachtfalter, vals Stravss

Clos Fa Paupierre" för stvåk
ork Gounod

DelibesMazurka ur „Ooppelia

Den enda vårkligt praktiska Skrifinaskin som

HAMMOND,
som skrifver allu språk och stilar

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter förFinland & Skandinavien

*
*

& m # m m m >■■-> %
j-lagelsfams <^

Bo^aodef.
Kefortr^-Brefordoareo

tjänar som registrator och brefbevarare på
samma gång. Ny yppfinning, som rönt största
erkännande iutlandet.

Pris 5 Fmk.

Anderssons nya patentbläckhorn oöfverträff-
ligt

Pris Fmk 4:50.

Bodega Espanola
Helsingfors(Etablerad 1883)

il.jning i parti och miuut af enifcsi äkta utländska

VINER & SPIRITUÖSA

Nya Barngarderoben
FJ t Ständigt lager af färdiga

Bårkläder
'- -'-^B^å

v k. 1. Larssoi

Henrik Gahns'
Ämgkos, Gahnelit,

tvålar m. tu.
der genom Ernst Tolandér,

S. Magasiasg. 3

UictoriaCifförsäKrings * *
» * 9 Hkiiibolaget

iStockholm
meddelar Eifförsäkringar på förmånligaste vrlkor

G. B I>iclt. Generalagent för Jinland
norra Hajen 4. telef. 9 45.

Lifförsäkriugsaktiebolaget

The SVSutual Life
Stiftadt 1843

Fonder: Fmk. 1.688.000.000: —
Vinstfond: Fmk. 280,000,000: -

Hela vinsten
tillfaller de försäkradt
Nya försäkringar ar 1900. Fmk. »12.000,000

Begär prospekt!
Generalagenturen för Finland

Alex. F. Lindberg.
Helsingfors. Alexaiulersgatan 48,

Helsingfors $ya&%

Wesfcrlu^dFazer &
Telef. 1431, Fa)liansgatan 16,

Flyglar, Pia??ii)öS,]"!armor)icr.
Rekvirera vår nya piano- ochharmoniumkatalog.

som sändes franco på begäran

C.E.Lindgrens Börsbinderaaffär,
Alexandersg. 46 Cc 'tråls hus

Alla söners finare och gröfre Borstar & Penslar,
Tamburmattor &. Rottingpiskor, Toilettvålar,Amykos, Par-
fymer, Badsvamp. Kammar af alla sUg. Speglar &, Toi-
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar,Plånböcker, Cigarr-
St Cigarrettfodral m. m. all billigaste pris. r.

$9:de

Paus

Paus

Operakällarens Restaurant å la Cart hela tufe2^%* m

Co. l:ma InSaid Linoleum<£ovis de Salignac &
i ultramodiirna mönster

A. B. Wicander & LarssonsCognac.
Richardsgatan 2.

Korrespondens
Hamburg, mars 1901

Det nya lustspelet Coralie & Co af
Valabrégue och Hennequin som f. n. i
öfversättning af Maurice Rappaport gör
sin rond å en stor del af Tysklands
teatrar, har nu äfven hamnat å här-
varande Carl Schultze teatern, ech har
såväl vid prämiären som ock nu senare
haft att glädja sig åt den fullkomliga-
ste framgång. Därmed torde ju äfven
styckets hufvudsyfte vara fyldt, — för
direktionen som vidkants stora uppoff-
ringar för uppsättningen, och ör publi
ken som haft att fröjda sig ät ett par
muntra timmar i teatern. På något
synnerligt literärt varde görpjesen inga
anspråk, lika litet som andra fabrikat
i samma genre. Ämnet är d.t ofta
använda: kärleksmöten och förvecklin-
gar, hemliga gömställen och förk!ädna-

der, förlorade bref och förirrade visit-
kort, men alt detta behandladt i en
dialog som öfverflödar af lustiga och
kvicka infall och ordvändningar, komi-
ska situationer och upptåg, hvilket sam-
.nanfördt som ett enda helt, till nåa->i
del öfverskyler den tämligen tortig-
mtrigen. Det vill nästan synas som
skulle författarene denna gång varit an
mindre nogräknade än annars i valp-
ät ord och uttryck. Också torde ej så
få uteslutningar blifvitgjorda, och dock
står det som kvarblifvit på nära nog
yttersta gränsen för det tillätliga ocb
passande.

Glanspunkten i stycket u'göres a1
en rätt originelt funnen scen. Ett af-
skildt rum i modeaffären Coralie& C:o
erbjuder tillfälle till hemliga mötei
o. s. v. Synes då någon misstänklig
närma sig huset,någon omtänksam äkta
man, någon forskande poliskommissarie,
sä varnas de därinnevarande medels

Våren gör sitt intag i värt g da
Helsingfors allt livad den hinner. Re-
dan synes en och annan förskrämd,
halkande velocipedist söka följa det
.snö och isfria spårvägen, och är nog
sä misslynt då han mäste vika tör mö-
'ande sparvagn samt gifva sig ut på
den h la, ttäckiga gatan. De refflade
akta Duulopringarna äro dertör tiamtör
alla andra att föredraga, ty de förbiif-
dta velocipedensglidandeät sidan. Med
sådana ringar äro alla CrescentveJocipe
"ier försedda. Cresc«ntvel<>cipedeii ar
äiven i alla andra afseenden en första
klassens maskin. Den är elegant, latt-
lopande, stark, samt i b.-trakta, de a*
dess verkligen stora tördelar fram fri
andra maskiner — billig. Exposition
at Crescentcycler är anordnad uti bu-
tiken S. Esplanadgatan 2, Invid s.lv
torget.

ett gökur som af portierngenom tr.ök-
ning på en elektrisk knapp sättes ■

värksamhet. Sådant inträffar just nu
medan fru Clemence som bäst njuter
af sin riddares blomstersmyckad - edei
ch försäkringar. Besluten att trotsa

ödet vill hon kalla pä uppassaren töi
att släppa :ii den besökande,då, i det
hon berörjringledningeni vaggen, dnnna

benen! en bf-mlig ms-kaiism vänder sig
oob försvinner och is;ället för den ele-
.rama boudouaren ser nian ett rum med
irbetande sömmerskor, symaskiner och
tillskararbord. Likt Samiel från under-
jorden står när så mannen inträder vid
tru Clemence's sida fru Coralie med
måttbandet i händerna sysselsatt med
»tt i all ärbarhet taga mått för en ny
draKt. Snabbheten och det för öfrigj
utmärkta sätt hvarmed aenna förändring
värkstalles ätvensom den sålunda fram-
kaliade effekten väcker för hvarje gäng
amma entusiastiska bifall isalongen.

Trots alt detta skulle väl stycket
d..ek knappast förmå hålla sig uppe
ch svårligen framkalla så hjärtliga

■krattsnltvor, applådåskor och framrop
ningar som nu förekommer, om ej spe-
!" t vore så väl afpassadt enligtde olika
karaktärerna ocu nära nog å alla hän-
ier bäia den äkta lustepeldfärgen,

Isynueihet roade hr Matscheg som tru
Ooralies man och hr Brandt som Du-
etuiet, den vid scenförändringen i ett

väggskåp inneslutne älskaren. Mgon-
tii g mera .-k;attretande än hand upp
vaknande och hans utträdande ur ska-
pet nar han under sin ofrivilliga tan-

genskap emellertid hek prosaiskt tagit
■å% en liten blund, torde man tå leta.
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Koiitliioriarbetiirc. iTJMr^^M
Första akten iStockholm, de öfrigapåenvillä

ntp i Vaxholm.

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

Gula Biljetter

m. 6Rönoj!RC'$ $k radderietablissement &■ Klädeshandel
21. ilnionsfl. 21 f. d. T. nvbcrss skrädderi

=Rekommenderas
Uälsorteradf lager af prima beklädnadsmaterial.

Modlemmar af

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag

sförsfa ocfj bäsfsorferade Ta-Kasarminkatu 27.
Fir>lao<l af alla slagsToimittaa sähkövaioa.

Myy sähkötarpeita Möbler,
öambrini Restaurant filMjllmäoT

I
©©©©Q©©© Jolw Paisd>eff,MineralvattenfabrikenSivori & * &

& Merikannon M:fors, Brunsg. 12§anifa§
I*fstfßisinitkasiiiii rekommenderar sina tillvärkningar O&5-- Till larjdsorfei} $'ér)des

friff eroballeradf san^f rjcd^ördf
fill järnväg eller årjgbåf.

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

Wiipurissa |Helsingissä
Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. W Tel. 29 22.

Tobaksfabriken

SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommenderasåt tobaks-
kännare; försök Casino", Samson,Samson I", ..Sainson 2"
(Trämunstycken) ocb 1899".

Kommissiorislager iHelsingfors hos

Frans Lindberg

Alexandersg. 52. Telefon 2058,

w
Telef. 916

%

O1

9 r̂
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ro
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Vid hvarie aktslut måste ridån gå
upp gång på gång och vid slutet tyck
tes applåderna aldrig vilja tystna tills
äfven direktör Monti visade sig och
bugande åt alla sidor emottog sin an-
|iart af publikens erkänsla. Af alt att
döma torde pjesen kunna påräkna ett
långt lif äfven å härvarande teater,

-«">—
Teater och musik.

Bantomimens förlofvade land kunde
med skäl Englands hufvudstad kallas.
Bland Londons 320 teatrar, äro 300
a- sedda tor blandade program, d. v. s.
att å dem gifvas såväl dramer som
ustspel, musikstycken och pantomimer,
af dessa sistnämda åtminstoneett hvarje
vecka. Det ar egentligen fyra skilda
pan" omimer som nu uppföras, alla med
samma ämne i olika form, sagan om

Askungen." Ä Hippodrome teatern
Kostade uppsättningen af den vanliga
(,'endrillonpantomimen "250,000 francs.
Ensamt glasvagnen hvari prinsen kom-
mer tör att hemföra sin sköna, hade
betalats med 25,000 frcs och kristall-
skon som genom en viss elektrisk me-
kanism fås att blixtralikt solstrålar, är

uppskattad till 5000 tres. Å Diury
Lane teatern är det sagospelet Sleep-
ing Beauty" som f. n. utgör största
lockelsen. Ämnet är hämtadt frän den
franska sagan: La belle au bois dor-
mant" eller samma ämne som i våi
..Prinsessan Törnrosa". Slutligen är
att å S rora teafern märka Robinson
Crusoe", alldeles öfverdädigt präktig:
uppsatt och som också haft en verkligt
fenomenal framgång.

Verdis sista arbete gällde, enligt tid-
ningen ..Evenement" en berömd dikt
af hans landsman Manzoni. Man har
nämligen bland de papper som ftumoe
å mästarens skri tbord vid hans sista
insjuknande påträffat ett notmanuskript
hvaraf framgår att Verdi varit i färd
med att sätta musik till Manzonis stor-
slagna Ode ..Den 5 Maj."— Ännu par
timmar förrän han lade sig ned föratt
ej mera uppstå från sjuklägret hade
Verdi setts göra ändringar och tillägg
på dessa blad. Det är en hj-mn till
Napoleon I, öfvereatt till äfven flera
andra språk, bl. a. af Goethe till tyska.

IPerpignau, Frankiike, försiggick
äen 17 senaste Februari enmusiktäflaD

mellan olika militärorkestrar. Däri del
togo samtliga regementskapell vid 16
Armékåren, äfvennom ett flertal span-
ska militärorkestrar. Juryn vid denna
musiktaflan stod under komponisten
Saint-Saéns presidium. Bland prisdo
marne är att näiuna proiessort-rne
Fauré och Toudon frän Pariser konser-
vatoriet, direktorn för konservatoriet i
Toulouse och iMonpelher, samt flera
andra framstående musiktörständige.

-«""►—
Notiser

Wiens teatrar. Å Deutsches Volks-
theater ha de båda skådespelen „Dci
Thor und der Tod" af Hotmannsthal
och „Parisiskan" af N.Becque uppförts
utan större framgång.

— En ny sago-. perett „Die vervvunschene Prinzessin"
af E. Gärtner, libretton af V. Leon,
väckte endast medelmåttigt bifall a
Gar,teatern.

anledning af resandetaf c<

nesstod åt lidbert Sohwmann i hans fö
delsestad Zwickau. kon.mer därstädes
att under juni månad hä:las en stor
musikfest hvarvid skall utföras hutvu-i-

--akliga.st Hcliumauuska kompositioner.
Som iöiDämsta nummer förberedes nu
redan »Paradiset och Perin" ett ai
mästarens bastå och mest förtjusande
arbeten

A. Stadttheatern iHamburg har med
■»ynnerlig framgång uppförts en postum
opera af Carl Graaimam, med titel
,,På neutral botten".

Gustav Mahler, direktören vid kung-
liga operan i Wien, har för publiken
presenterat en förut ej beknnt konupo
sition som han kallar La eka» sov
niaintive"- för solo, kör och oikesier.
skritveu ihans tjugonde år. Det ar,
lättast sagdt en ballad däri text och
musik gå mycket väl ihop. Utiörandet
under komponistens egen ledning var
anmärkningsvärdt framstående.

-««"►-
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AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj 1898 i Paris.

SUOIH. TEAATTERi.
Sunnuntaina Maaliskuun 24 p:nä 1901

Tm OF 11UiilviJULbljfl..
■4-näytöksinen laulunsekainen huvinäytehnä. Kirjoit

tanut Teuvo Pakkala. Lavlut säveltänyt ja
sovittanut Oskari Merikanto.

Henkilöt

Evert SuunioTi^W<a.
Tolari, Taavi Pesouen
Huotari, ] tukkilaisia Aleksis Rautio,
Kasuri, Uuiio Salinela
Oterma, Kaarlo Kejhäa
Maija. kaupustelija Kirsti Suonio
Pietola, talokas Hemnio Kallio
Katri, lianen tyttärensä LilliHögdahl
Anni, mökin tytär Alma Auer
Rättäri Eino Salmela
Pölliö-Kustaa,lyhytjärkinenpoika. Olga Leino
Poro-Pirkko Mimmi Lähteenoja.
Pahna-Maija Hilma Uantanen
Leena MimmyLeino
Taurila, lautamies lisakki Lattu

Pietolan palvelijoita, tukkilaisia, ja kylan tyttöjä.

Ovet avataan kl. 7. Näytäntö alkaa kl. 8

Specialaffär för Korsetter.
Köp alltid Iran specialaffär; störstagaranti, lager

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

O. Grundström, Helsingfors,
i>,samtorsäljure

för Finland, för .Vkt. iiol. Svenska Korsettfabriken.

* Si! 5H ♥111 ♥i

J(aisar)ien)i
Middagar. Sexor & servering a la Carte.

Beställningar förenskilda festligheter emot-
tagas. Telefon 223.

G. A. Wickström.
% % % % si<

Reparationsvärksads „
:o ~ To?
j£i 5 Ur, Kronometrar
W 3 3J och tinare
8)K
|jp

■ Pra ti.siof^^jH^y-iyj^^^
prima arbete

Ständigt lager af väl justerade

Vägg- cch Fickur
ij Urkedar m. m

loar §crjoulfz

Lir)oJeun)affär
Boclevardsgafao 28

Folkteatern,
(Studenthuset.)

Söndagen den 24 .Mars kl. 8 e. m

A.bonnement ]V:o 8.
För första gången

Stabstrumpetaren
Folkkomedimed sä.ng i1 akter.

Fri bearbetning af Frans Hedberg,

Personerna:
Auiiiist BlomTall, konditor.
Era, hans hustru.
Gerda, hans syster.
Emma, hans kusin.
Oskar Moll, stabstrumpetare
Kiiinlin.
Olua lfrandt, ung onka
Har,,n öraflykt.
Viroll, bankrevisionssekreterare
Fru Yirell.
liiiiidliolin, finbagare
Fru LuutiIiolni.
Pettersson, karamellfabrikant
Fru Pettersson
Svea, kammarjungfru
Jean. betjänt.
En tjänsteflicka.
En skomakarpojke.

©0©! QQQQ1

>© (

gästa co^nac till kaffe: Sayei? % £:o

erMr)df billigaste

* A'i *♥&
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XjL« JR. JPaialsen's
Ci^arl|anäel.

Unionsgatan 23

pckommedcpas.
V Champagne flj

3 Mont de Bruyére a
,2 säl.jes i minut hoa de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- Ö*'
tioner. ParUlasor hos Jl

Ernst TolSasiiier. fe
£*5 5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. *J*

Trel
Bageri % Konditor

52. JllcxatKJmg. 52.
Helsingfors

Finska Sira- & Flått
fabriks Aktiebolaget

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommendera]

Filthattar

lla111er ét ISarn
Underkjolar
Winterbitisar

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

Hotel Kamp.

.» > ., u--v- ■<■> ■<■.- v<'\--;:

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktieBryggeri.
4:3ö,,vX£

första%s^a Försä^rir)gsbolagef
grundadt 1827 Qeneralagenturen

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

#RI^W
fapyposg,

Iparti, från eget fti-tillverkad af lin turkisk tobak
brik, endast hos

Fredr. Mdv. IBMherg;
52 Alexandersgatan 52

Sämsk-skinns öäsfai?
för damer och herrar

Praktiska Varma Billiga
hos

Alex.F. JLindheTff
N. Esplanadg. 33

u

Hotel Kamp.
W:r Damen Orchester

G. Richter

Söndagen den 24 Mars 1901

Program

Wasenius.
Suppé.
VVcber.

Attaque! Marsch
Oolletta-Walzer
Ouverture »Oberon"
Auf Ski! Polka
Im Rosenduft (.Flöjt Solo) * .

(Frk. I.K<«tut)
Openi Bouquet. Potpourr^T. .

Richter.
Steckmest

Richter

Pau s e

Ziehrer7. Singen Lachen Tan/en. \\a!z>/i^^^^^^^^^HS. Finska Melodier. Potpourri . .^^^^|
9. a) Kesäillau idylli . . Menkantc

h) Die Schmiede im AValde ....Michaelis.
10. Wr. Wolksinusik, Potpourri ....Komzak.
11. låter schattiiren Kastanien. Mazar .Fahrbach.
I'2. Prater-Marsch Ricliter.

m
■■■:=?cbsws ijßgast^niir _y

ftkta
5 ocb spirituösa

direkt importerade från utlandet hos

HJC^ SS LindgFCl), 8. Esplandg. 12,

9 Smakfulla och vackra V

| Vy-Postkort |
Största och rikhaltigaste lager.

Mycket billiga priser. J
| Dahlbergs Pappershandei,|
it A'exandsr»gatan 15= §
H^^^^^^Biarra Espianadgatan "B^^^^^^^H
»<»s«t«^s^s^«^^'@^s<»S'»i

H. Btomaos Uraffär
Alexapdersgafao 40

Slutrealiserar hela lagret med

rabatt20, 25 * 30 %
till följd af lokalombyte

Revs ni. k C:o

atoriekullen

Personerna

a, bana hustru
Stina, piga .
Luft-Kalle i
Kol-Jokke i

'""'"
( '

I-Ven .... A. Sernqvis

frli \. Palmer

En ganit] :■ \. i;1]

Rndra akten.
lic Th. Ebbcsen
in1 \. S<
In1 !■'. II. ■■

'i, Gerda Wib
hr c. Landegre
l i-i- \. PalmerEn sjömansgossi

Ufindska dutvor
En gareön . hr \. Robertson
Förste tidningspoikeni /frk Gerda Wiberg
Audi-.

ffk V. Landegrrei
hr A. Rol
frk Å. Palmer

Raktusen \ t frk A. Palmer
Vallmon lik V. LandegrenI, De Ohlsonska blom-j llk '■■ Carlsson.
ChrysanthenuuQ lnnPll, . Erk E. Lorentz.
!,.. ..u wk S. Rundblad.
Penséen I Erk .v. Rundblad.
I'l.. 1I;1.t/m fi>V I ruvlecnn

Biljettpriserna: 4 mark, 3 mark och 2 mark,

Gognac-, Punsch- och Vinhande!,

Brunnsbusfeaiern.

flrnta fiofinamMouriKn
T dag kl. $ e. m.

ttiusiknuttiraer. Uisor och kupletter af
frk Uliberg samt br fieliström.

Holingartte iHelsingfors

M Nutidens förnämsta sntiseptiska
■ toilettmedel

IStomatol
S för tändernas och munnens vård

S dödar kolerabrkterier pä en half
M. minut samt tyfoidfeberns, difte-
-8 erins och rosfeberns bakterie på
m en minut.

enligt intyg från
D:r E. Selander, Docent ibakteriologi vidK,

Karolinska Institutet i Stockholm,

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

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

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

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

r.ttorium å Kliniska Institutet i St. Pe-
tersburg.

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

Finnes till salu å xlpothek, Drog-
affärer m. ft. ställen samt iparti.

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

■
-' '. . : "■'■ r- ■

Äiexandersg.

W:r Damen Orchester
G. Richter

Måndagen den 25 Mars 1901

Operettenabend

Program
Marsch Der Abenteurer
Walzer Der Vogelhandler" . . .
Ouverture »La Mascotte" ....
,The Mikado"
Lied »Die Schöne v. New York" .
Streifzug durch Joh. Strauss sämtl.

Operetten
Pau s e

Walzer ..Bocaceio"...
Ouverture _Marr.sell Angot
Selection oFledermaus"
Geisha"
Oftenbachiana.Potpourri
Schluss-Gaiopp.

Zeller
Audran.
Sullivan,
Kerker.
Schlögel

Suppé
Lecocq
Strauss.
Jones.
Conradi

Stix

Helsingfors, HutYudstadsbladi-ts Xva Tryckeri. 19 '1

52. Telef. 2178. Helsingfors.

är en ny

iI
m \4

KKH

Hotel Kamp.
W:r Damen orchester

G. Richter
Tisdagen den 26 Mars 190!

Opernabend

Program
Bizet.
Lehar.
Weber.
Gounod

1. Marsch, Carmen2. La belle Polesane, Walzei3. Ouverture «Preischuiz"4. Fantasie Pausf .'..'.5. Foubadour, Potpourri
6. Fantasie ;.Aida'' . Verdi

Zimmermann
Pau s e

"
musor"

S. Fesche Geister, Walzér ..'. . V
10. Fantasie '..Die Hugenotten'''/.'.'.'.Mey°rtler.
12 n

Ul6r Eich- Wa«ner's Opern AmbrosJ-- > chluss-Galopp.
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