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Oskar Åspeiuntf . Möbelaffär. Central Passagen. Tei. 2811.

ogram~éMaå®t
Tidning för Helsingfors

Rekommenderas

Teatrar och Konserter.Adolfine Eriksons
Hygienis/.a Ånsiktsbehandling
Obs.! Hemkommen på en kort Konto.

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

N:o 80 Onsdagen den 7 Mars 1900»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. "5^ V ?«?

H. W. LILiUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 16, Telefon 2770

CO

Jakob Ljungqvists

AteFotografis n 1 er
Alexandersg. 19

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

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

Nya Tapisseri-
affären.

Hagastmdsgafan 2. Telefon 3201

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment

Vid partiköp rabatt.
K. W. Scfcalin.

Not- ooh Instrumenthandel.
Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 1251

Största lager af Flyglar,Pianinos,Orsrcllnirmoiiicr.
& oriesterlnstrument. Spuciallfnt:Kljslar & Pi».
njnoa från rSrldsftrman

Carl Bsciistein iBerlin

<CTV^ SSy^

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier.

R?ff^S^^l^

'~e

«Ss Helsingfors ss«*

I. Fotografiska, artiklar,
11. Fonografer, Graphophoner

111. Scioptikozis,Kinematografer
Röntgen-och Medicinska apparater.

uppIN. hsplanadsg. 33, 1 tr^^^^H
A.utomohiler, Velocipeder.
Kontorsinredxiiaaar,Skrifmaskiner.

TV.
V.

Mikaelsgatan i, Itr

SKÅNE", Brand- & Livförsäkringsaktiebolag:
Alla dagar Hotel KampMiddagskonsert

Wiener IJaiiiftrfiesferti J. C. Schwuvzfrän kl. 3 e. m

A.TEJLIER A.F>OLLO«
= HIMGASI^ 00 HOBO.

C P T>YT?VNFTIÅTTT Fotografisk Atelier.
♥ A . UX JJLJJA.\ A/ÄJJ.JJ porträtter i visitkortstormat å 6 mic, pr duss

Svenska Teatern.
Onsdagen den 7 Mars 1900,

k!. 7,30 e. m.

Åbonnement N:o 13
För första gången

Karin Hånsdotter.
Skådespel i 5 akter af Adolf Paul

Pe rsönerna

Erik XIV
KarinMånsdotter Frk Svanström
Hert |^Hr Stavenowig Johan 1 Erika halfbrödeiig Carl |Hert I.Hr Eosqvist
Svante Sture Hr Malmström
Nils Sture Hr Klintberg
(iöranPersson, Eriks sekreterare Hr Hnltman
Tolian Henriksson, Johans sekreterare Hr LimUi
Sten Eriksson Lejonlnifvud Hr Engelbrechf

Jacob Bagge. Eriks andra] Hr Svedberg
Dionysius Beurreus, Eriks lärare
Jacob 'I'eijst, Gröran Perssons skrifvari Hr LindJi
En skrifvare

Första borgarkvinnan l'ru Precbt
Andra borgarkvinnap Pru Lindh
Tredje borgarkvinnan Frk Lindmark

Hoftolk, Krkebiskop ooh Präster, Pagoi Drabanter
Landsknektar. Borgarfolk

Börjas kl. !.■"> och slutas omkring kl. II e. m

Sundströms Fbtograliatelier, Fabiansgatan 27
fotografiska RandeSs= $ ?abriks=

Aktiebolaget i Tiniand

J. H. Wiekels
Vinhandei.

Årraks Punsch,
prisbelönl med guldmetialj vid många
Utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen i liordeaux 1895.

Akta
Ifsngr och spentisosa

direkt importerade från utlardet hon
Hjelt & Lindgren

Unionsgatan 17

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

Stor flyttningsrealisation
20 p?*oo. rsbatt.

W990 STya Glasmagasinets-eea*
Hörnet af Östra Henriksg. och Alexandersg

Oscar A.lexsiz.

G. Tahfs
Ylle & TricotvaruafTår

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Yälsorteradt lager, billiga priser

Hnfvudriepc Dr. Lahmanus un-
derkläde

Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's
i Grenoble världsberömda handskar.
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SVEA"
Brand & Liffdrsäkrings

Aktiebolag

Kontor Vestra kajen 18
C. F. CARLÄNÖER.

Alla aftnar

Aftonkonsert
frän kl. 8 e. m

N. Esplanadg. 31.
iCa'anis hus.)
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Ha.ra,lri Wasas.,iem»-s RLOMSTFRHANDEL. SkiinadenjL
r=Hälsan är det bästa! Filharmoniska Sällskapet

Ramie-underkläcier.
Program 1

Julius Sjögrens Trikot- och > aruafiär

SlzataEmma KriilTs

HO1> K AFFAIt
lnneh. Emm \\ ickström Populära Konserten

Glogatan 3,

Torsdagen den 8 Mars 1900

E. W. Salenius ture till
MraiusMineralvattenfabrik Nachtfalter, vals

;. Do Goanod

Vida Verd
Pablansgatan 20. Telef. 756

Paus

Wilhelm TellTel. 2776. f|£Sjl(J|* TeL 2776' Onrert. till oj

Konsertstyck

Ved, b per telef.

Hyflsdt och oSiyfi&dt virke. H Paus

Restauränt Zug Frauei
Waenei

Loii Gillet1 !::l£. f.Hyberg. Biöi

Helsingfors SocietetsJhuset.
Qlassliperi

Telef 2686Rödbergsgatan14
Dekorationssl pningar va e

Den enda värkligt praktiska SKUIF.MASKIN
som tillins är

//ylM31OND.
som skrifver såväl rysk som »anlig skrift.

i. 11

.WHI

t innes i l'"'<'!' 1+ 3-S Carl Jacobsen & C:o
"V --

oa H elsinrfo

■— I
Geni

■ ■';733räO c=
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i~^4& r %':
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:C ""^k\r^ "-SS" -^? -SST -Sf -^f '^' -^Sf -^f

V ' .■' ö^
£C-«a*is»eV;SÉM* j ÎHagelstams bokhandel:

; J Tidskriften

AteneumTafvelramar Speglar
mförgyUningar 12 mark per årgång

Skilnaden 6.

**
Rikt urval utländska
Konsttidskrifter-*£■

OPERAKALLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Tabie dhote & å la carte.

**■<

—
SE Otto Benzons nya stycke

,,Moderate Löier'.

Då köpenhamnarene för par veckor
sedan hade ötvervaritpremiären af Otto
Benzons nya lustspel ..Moderate Löier-l.
kände de sig ihöggrad besvikna. De
hade väntat att apotekarea-författaren,
som i V.a Skandal" och r Sportsmän;l

med sådan elegans uppträdt som ren-
sat mm n, återigen skulle glädja dem
med en köpenhamnsatir, som i all sin
ytlighet likval skulle åstadkommitsveda
i ögonen hos en och annan. Istället
lärför. hade det nu fallit hr Benzon
in att akrifva ert lustspel, elier egent-
ligare sagt en farce, och som enligi
författarens motto var beräknadt endast
på att väcka löje, framkalla et: akta.
omedelbart, godt skratt, utan alla
biatsikter hvarken uprät eller nedåt.
Det var oväntadt nedslående. Hr Ben-
zon hade dock börjat så bra.— Nåja! besvikelse var för resten
pj den enda känsla k>penkamnarene
erforo dä de den kvällen lämnade tea-
ter;,. De voro rent af indignerade.
livad var det val för mening i att
_konf;l;ge" teatern — Holbergs g-aula.
hederligs, dan-ka scen

— hade tid

Bpelning antagit någonting sådant som
detta här — mildast sagt skoj". Det
var att sänka teatern ända under det
tillätliga.

Degoda, gladadanska själarneglömde
härvid alldeles att de hela aftonen, från
början och till slut, hade legat under
tor en enda, fortsatt skrattpaioxysm.
Ihelig itver förnekade de sig själfva.

Lyckligtvis skall Nationalteaterns i
Kristiania framförande af stycket hvar-
ken möta besvikelse eller indignation.
Kristianiapublikenhvarkenförbindernä-
got så märkeligt eller samhällsreforme-
rande ined hr Otto Benzons namn, el-
ler fordrar att Nationalteatrarna skall
bjuda pä endast läckerbitar. Finnes
det måhända några få, som göra det.
sä få de helt enkelt lof att rinna sig
i den stora publikens fordran pä om-
byteekost, så där litet péle-méle.

Och komedin r \luderate Löier" 6r
en utmärkt representant för den glada
genren. Den står. trots alt. åtskilliga
trappsteg högre än hy,. <e tyska
lustspelsförfattare i redan lau^i ti lei
rörsett teatrarna med. Stjxket är ti:-

ich bra ihopkommet och replikerna
i;v.cka och lättflytande.

Också gj ■■gen mycken lycka
i Kristian:a. Ocb ■■ I rde e; vara

någon risk vid att förutspå densamma
lika stor dragningskraft där, som de n,
alla lamentationer till trots, har haft i
Köpenhamn. Utförandet var genomgå-
ende godt. En och annan anmärkning
kunde visserligen hafva gjorts, men öf-
verhufvud gick det hela galant. Applå
derna follo både varma och starka ef-
ter hvarje akt och publiken syntes vara
i allo belåten — och det är mer än
hvad som alltid kan sägas,

Oratoriekonserterna iParis.
Det stora oratorieföre*aget ikyrkan

S:t Eustache, hvilket säg dagen med
så myckpn vedermöda, gaf sin första
konsert den 18 januari d. å. därvid
Handels -Messias" utfördes. Som'be-
kant skulle under vårsäsongen följayt-terligare fyra konserter, bland dessa
en upptagande Massenets nya arbete
-La terre promise-. — Skall man värk-
ligen kunna komma sä långt? frågar en iransk tidningskorrespondent.
Händelserna från den iörsta konserten
inge ej stora forhoppningar därom. Till

: l mel är det i Paris mot alltradition stridande au gifva konserter

mot entré i en kyrka. Och det var
med knapp nöd ärkebiskopen af Paris.
Richard, undgick att nödgas förbjuda
hvad han sjalf tidigaregenomdrifvit att
finge ske. Äfven kulturministern tog

anstöt af saken och organisatörernaat
det hela visade vid denna första kon-
sert en sådan oskicklighet iarrange
mentet, att en hvar kunnat finna sig

berättigad att.inskrida. Publiken ströffl-
made till och packade sig samman V»
den enda ingång som fans och där in-

gen var tillstädes för anvisande afplat-
serna o. s. v. Alla frågor, all anhål-
lan om upplysningar var förgäfves,oc
konserten hade redan tagit sin början
förr än den, en timmes tid utanför vai<-

tande publiken hade hunnit leta sig

fram till sina numererade platser. "*?T
sedan det musikaliska utförandet vid-
kommer, visade det sig att den tor an-
damålet engagerade, annars värklig

framstående kyrkokören från Saint-w
nia, var alldeles för liten för denna
st. ra kyrka, äfvensom mycket for sv»g

för att Handels bredt anlagda skape»
skulle göia sig gällande. Och 8nB»
svagare voro solisterna. Största ci "

r.andet tillvann sig en orkestersats,
här alldeles oberättigadt inskjutna j
römda Larsot ur operan ■"

Xeise*
ur oper

c^;

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors.

iparti och minut afsndsstÖkta utländska
ViJie:r &

Spiri112 osa

Nya M&rn.&arderoben
Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER.
Beställningar emottagas

K. F. LARSSON.
"*"" — — —

jA^Js tietoolagot

IBiS
Alexandersgatan ai, (Tallbergs nya hus.)

Generalagent för Liberty C:o. imt. London.
Möbeltyger: halfsiden, velveteen. gobelintyper.

kretonner m. m. Engelska lampor och metallvaror
Möbler & mattor. Konstnärligt krukmakeri.

Jfesiaurani
■ "t^ <&% i.

Helsingfors Nya iosikhande!
Fazer & WesterSund

cch instrumentaffärStörsta Not-
Nyheter!

Jean Sibelius, Athénarnes sång.
Jean Sibelius, Koskenlaskian Morsianm

SelimPalmgren, Deux Oontrastes, pour Piano
Oskar Merikanto, Uusia Lauluja.

ki _\

indelnKkman-Sibelius, Sången om ko

Fazer & Westerlund
Fabiansgatan 10, Alexandersgatan MC

iSpecialaffär för Korsetter.
.ndra utländska fiibrika-Svenska prisbelöntaA^^^

Ila storlekar samt pvislnirei
planschetterrval af korsetctjedrar &Stc

till billig

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

C.E.Lindgrens Borstbsnderiaffär,
Alexanders*^. 46. Centrals hus.
Alla sorters finare och gröfreBorstar & Pens!ar,

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

Wilhelm Salins snörmakeriaffär
Alexandersg. 50. Tel. 16 17

förfärdigar och försäljer alla slags snörmakeriarbeten
från de enklaste till de fiuaste slag. Förmöblerto&a
boll-, nät- och andra fransar, galler, tofsar, Miören.
möbelband. Spjällsnören med tofsar från 1:50 till
högrepris! Endast ide modernaste mönster.

Omsorgsfullt arbete. Billiga priser.

X

Lorens Malmström, HerrekipeH



AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889

Damer!Obs.! Herrar o.
ma nf Fredrikssons

l^^aiiiT skodon till rampris i
Lindqvists tyg- och skohandel.J. L

J9688. Telefon

Kauluksenne,
Kalvosirr.enne

Kravattinn; Bibe
halvinnnalla Hytoks

SnoiHerrain-vaatetusliikkeestä SÅiViPO.
Mikonkatu I. Telef. 893

enk i

Beklädnads-Borget Åalto & C:o
inan j

Bangatan N:o 9 Telef. 15 05
Kostymer, Paietåer och Bestkläder för fest

of förfärdigas snaht och om
gsml

RnfT^maiorial, Sii snitt och skickliga arbetan
Priserna särdeles moderata[1JIV *->»"f— "~ — —

Fiirdiga kostymer, paletåroch benkiäder på Lag€
Frackkostymer uthyras.

Beklädnß-ds-Molnget JL&lto &C:o
Sangatan N:o 9. Tel. 15 OS

axiäan

Ivar Schoultz
ston k

ilveliia

LinoiBiiniS3ii3r Näyt

loppuu k:lo 10Boulevardsgatan 28

_ ;l VI/ j:
' "'

Mikonkatu II Tel
Oikeita. <!> 'vO 27. Telef. 916

I£o3nm.£& ja Xilcöö^ejä.
<t> -S- Pyytäkää hintaluettelo

Gambrini Restaurant.
& 4t* Merikannon Ledig annonsplats

Piaiioniaka^iiiii
Wiipurissa fHelsingissä

Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. \!> Tel. 29 22.

Paitanne

303

SV': ;. TEAATTERI.

Keskiviikkona Maalisk. 7 p. 1900

HiimiuUiiirUL
(1)01 rpelz.)

Kirio: t Qer-

hart Hauptmann jtanut Pietari Alpo

von Wehrhah
A.doli' Lindfors
: ki Lat

Tohtori Fleische a.ri S;

Mötes
Kouva Mött Olga Salo
Wolffin mnori Kirsti Suoni

Daavi PesonenJulius Wolff, lianen k

(Alma AueiVdelheid. 1 heidäLeoatine, I !Klv Willman
Wulkow Otto Närhi

no SalmtGlasenapj

Mitteldorf, viraston j

ö alkaa k:loOvet avataan k:lo 7

! Helsingfors Elektriska S
S Belysnings Aktiebolag

Kasarminkatu
Toimittaa sähkövaloa

unk

Myy sähkötarpeita.

®,®m% mm
Franska Lifförsäkrings-

boia^et i
iIruRBAiIE

Aktiekapital:12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcs

®I
ii,

iuk- < ;etL'Ur-
rade vid0\ baiiio e( la Seine I

Is förmåner
i\-ill den föra fullkorn1

söner,
g^. äelse

.inni
r en olyckshändels illVira. iiolagt-^ngji

i allmär kant
i be-

kdom i- obo

f
mi sch resten vid dödsfall

Bolaget ljTrbaines krme

säkerställa
enom liflörsäkrlng, 0}rar affärsmän, då del

s1brre affärsföretag

s al]nma ston

0\ tid medföra och hvi
törlv

uran end

i. m
§§

Generalagenturen:H:fors, O. Kenriksg.

Qarlvon sSlnorrincj.

Då jag öppnat en hy

i gärden N:o 6 vid Wiliielmsgatan

r ai i

möblersamt rese tiklar oclikor
11. )!

D. K. Papa=Anastas

OQOIOÖÖGOOOOOOOOO

HnJ:o 8.Fabrik & kontor, Lappviksg

OQQQQQQQQQQQQQOÖ

ycksfal

" och hans familj, som ock de i><kr-

med hviika lian »tar i affärsförfoin-

några extra prerai
rade afstä

Mineralvattenfabriken

§anifa§

r för

varo

Telefon 31 91

t rekommendera

9m

m

i N. EspßanadgT 33 & Onionsg. 28.

hvilket den lör oratorietöretaget enga-
gerade dirigenten, Eugéne d'Harcourt,
vid sina, i tiden populär konserter alt
som oftast låtit höra. Att döma af
detta första prof, nödgas man tyväirr
anse, att det vore att bevisa musiken
en stor tjänst om vidare konserter alI
samma art blefve för framtiden inhi-
berade.

—a— t.

Teater och musik.
Ledningen af Camoureu.r-orkestern i

Paris har öfvertagits af Camille Che-
vitlard, som hittils med bästa framgång
fortsatt de omtyckta Lamoureux-kon-
serterna.

IBoston (Amerika! har Gerhardt
Hauptmanns sagodrama rDie versun-
kene Glocke" med framgång gifvits
första gängen i engelsk öiversättning
af Meltzer.

Sigfrid Wagners nya opera, hvartill
som bekant han själf skrifver äfven li-
bretton, kommer att bära namnet .Kon-
radie" och behandlar den sista Hohen-
staufeßS historia.

Tobaksfabriken

'"SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommende-
ras åt tobakskännare; försökSamson I"
Samson 2" (Trämunstycken) och "1899".

Det syndrenade Sodom. Frän Braun-
Fchweig skrifves till Frank. Ztg: r,För
vidpass sex år sedan uppfördes å här-
varande sommarteater ett par gånger
Sudermanns Sodoms undergång;"

—
men sä trädde polismakten emellan och
»tyckets vidare uppförande förbjöds.
Nyligen hade man äter för afsikt att

upptaga pjesen på härvarande s. k.
Neues Teater, men det stötte äfven nu

på motigheter och en vädjan tillhögre
instans lämnades utan afseende. Emel-
lertid har numera efter läng väntan

styckets uppförande blitvit af pol sen
tillåten eiter det genom strykningar
och nödig befunna omskrifningar alla
tvetydiga ställen erhållit förändrad ly-
delse.-1 Så meddelas i ortens ofticiela
tidning. Om Sudermann är nöjd där-
med, torde få ifrågasättas.* *

Om Mascagnis nya opera »Le Ma-
schere" (Maskerna) har redan uppflam-
mat en het strid, förrän densamma en-

bunnit så långt som till upprörande.

Med anledning af premiären af Pucci- i

lis Tosca" å Constanzi-teaterniRom,
yttrade Mascagni till en journalist att
arven hans r;Le Maschere" skulle där
tomma att uppföras. Emellertid för-
darar nu direktören för teatern "Poli-
teama Adriano", också i Rom, att hav
för redan länge sedan af Mascagnis
förläggare,Edoardo Sonzoglio, förvärf-
vat sig uppföranderätten till stycket
och äfven komme att begagna sig däraf.
Man har sålunda att iRom motse två„Maschere"-premiärer.

* **
B'Annunzio tackar. Författaren till

nGioconda", hvilken nyligen uppfördes
som matinée a Secessions-teatern iBer
lin, har till sin berliner förläggare 8.
Fischer riktat ett sälydande telegram:
...Jag ber Eder till alla konstens vän-

ner och till de medvärkande konstnä-
rerna framföra min djupt kända tack
ör den stora ära de bevisat mig. en

främmande författare i sina framgångs-
rika bemödanden vid utförandet af mm

..luoconda." pä deras scen".
* *

7/(9 Belle af New-York" — en ny- amerikansk operett, hvartill ,-ieishans"
■ oiversättare och disponent, C. M. Roehr.- forviirtvat sig uppföranderätt lörTysk-

land kommer att under sommarmäna-

derna framföras iBerlin af ett engelskt
operettsällskap, på engelska språket.

Arilda" — enaktare af Axel Mau-
rer har antagits till uppförande å Na-
ionalteatern i Kristiania.

* **
Den nya komiska operan Der Yi-

comte von Letoriéres" af Rogumil Zep-
ler, libretton etter det liknämda lust-
spelet af Bayard och Blum bearbetad
af E. Tanbert, rönte ett välvilligtmot-
tagande vid första öppförandetå Neues
Theater iLeipzig. Bäst slog den för-
sta akten an, hvari rätt anslående mu-
siknummer väckte bifall, t. ex. en vak-
ker kuplett Das Regenlied"'. Iall-
mänhet har kompositörenicke uppenba-
rat någon iramstäende originalitet,men
uiycken skiclighet i sin opera, skrifver
en recensent.

" -A ►— "

prick alltid

jVlonopole sec"!



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

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödarkolerabakterier på enhalf
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 i allmän helsov&rd
vid Universitetet i Cbristiania.

D:r F. Huedpe. Professor i allmän helsovård
vid I'niversitetet i Pra?.

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 i St. Pc
tersburg

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

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

'ms&£'&&&äm ii

Folkteatern.
1 Studenthuset. )

Lördagen den 10 Mars kl. s e. ni

Abonnement N:o 7

i:sta ga

Strandby folk.
Folk.- - med sång i -i aktei af Holger Drach

mann. Öfversättningen af Rob. von Holten.
Nya dekorationer af A. Etiuttala.

Personerna
Madam Röntved. lotsåldennans enka
Gertrud, henm b dotter.
D:r Henrik Farsund. zoolog.
Kai Farsuncl,hans halfbior, målare.
Konsul Päls.
Blinde-Kristian, en gammal fiskare.
Tage Kristiansen Staevn. hans son.
Lilla Margrete. Tages dotter.
Jens Brotten. iVn-mai^Va^-ii^ilnnigsbåter
Jens Signessori^vwt^B
Kure Simonsen^^^^HPeder Skaffer,M
Thomas Stödt.H
David Knop.
Mickel Thrar
Ole I:

- H
KöntvedBirthe. pi^ii mos .Madam

Tok-Karin.
Fiskare med hustrur ocli

sjöfolk. Händelsen tV.rtß

räddningsbåtens man kap

brutet

Representationen börjar kl. 8 e. m. och slutar omkr
kl. 10. in e. m. Dörrarna öppnas kl. rJ e. m.

Blåa biljetter.
Biljetter säljes alla dagar iTéhan-

deln midt emot Svenska Teatern (Argos
hus) samt representationsdagen äfven å
Studenthuset fr. kl 5 e. m., hvarjämte
de ock kunna abonneras per tel. 2099.

hm&Mm&m
Ma Stil- kFlått-
i* Äfflolapt.

Alexandersgatan 21 Tallbergs hus.
Specialiteters

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

Kiädes Underkjolar 12:-
Filthattar

omonterade fr. 3:90, monterade Ii 6:—
Korsetter

5: 50 50 & !" mkl:80. —

Flor n?af^o|)ennil
Alla dessa varor äro trots råva-

rornas kolosala stigning af oss icke
förhöjda i pris.

IWTOOTHWVPf
| Brefpapper |
© rikhaltigaste lager af utländska och inhem- 0
V ska sorter, linierade och olinierade.
a Firmatryck utföresbilligt. ▲

| Dahibergs Pappershandel,|

Fredr.
Bq ii' pri

52 Alexandersgatan 52

Edv. Ekberg.
å Konditori

Helsingfors

Å. & E. Wasshoim
Punsch= &

Vinhandel.
moderata o, billiga priser.

Glogatan N:o 7

kl Champagne CS

3 Mont de Bruyére a,
pQ säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- Ö*
tioner. I'artilaprer hos £;

© Ernst Tollanrter.\$ S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.
"

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.

Onsdagen den 7 Mars 1900

Program:

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.
Prima vara

SörnäsAktie Bryggeri.
ixb^iagrahnMa^^

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.
riumoristischer=Abend

Torsdagen den 8 Mars 1900

Program
1. Kaiserparade-Marsch .
2. Ida-Gavotte
i. Zuckergoscherl-Polia . . .
4. Serenade discrete
5. Dolores-Walzer
(i. Ouverture »Leiclite Cavalleric

7. Verliebt,verlobt,verheirath* ;
potponrr

1. Beka

Baschinsky
Bosc.
Waldteufel
Suppé.

Schwarz.
Annäherun

Ledig annonsplats

Helsingfors, H ■ " Nya Tryckeri, 1900

Bion.
Rella

Das S Dich-ein

L; ~:\ Prima finskt

=^2vn;\^^r
Uabriccrasensamtal\H-LRICH,AHDEFZÉNIC?J

Mahr
Laporte
Strauss

Havthorne-Marsch . .
Serenade matinale . .
W:r Leben, Polka . .
Avs Liebe, Gavotte . .
Jvuhlingsstimmen, Walz
Ouverture -Raymond*.

Stritzl.
Ziehrer.
Thi nnas

Panrasie avs »Pajazzo
Espana-Walzer . .

Leonoavallr
Waldteufd
AndrånFragmente avs La Mascotte".

Menschen san ma alle. W:r Lied .Lorens

Buz.s
Schwai
Hörnis

Åsmolofs Tobak
8c Papyrosser

ständigt pä lager uti

■b?dv. Ekherg.
obakshandel

Fredr.

52 Alexandersgatan 52. Telefon 144S

Ledig annonsplats

8. Lustige Bröder,Walzer VolJstedt.
9. Im Automaten-Salon. humor. Potp. . Vollstedt.
a) Introduction: Eine Familie be- g) Antoni. Der kleine Tamboiisuchl einen iutomat-Salon. Ii) Böhmische Dorfmusikanten.bi Kiader-Polka. i! Uhren-Abtheil : Uhren-Polk»,
cl Automat. 2 Husarentrompeter. Verschiedene Qhren B<ddjfc
ill Automat. Glockenspiel-Polka. gen Wecker, Kukuk etc.
e) Automat. Sclrware-w. Spieluhr. i) Schlwsst) Phonograph. einen Marsch

10. a) Ist denn kemStuhl da Wolli
Spamb) Karlinchen

11. Em Spaziergang durch den W:r Pra
ter, Potpourri Wulz

i. Am JTaterstern. Leben und Trelben daselbst I:i
—

<
-
11■".■!111 im

IKil' Hausirer bieten dem l'ul,likum-Kinderspielzeug an. -- * nl"l- 'i"1»' Viaduote. Bei der Schiessstätte 3. Konze^rKatzenberger. Pradactlon am piksttssen Hdizl — i. Bei Jei
l^i^^Hl^l^siaurnni Eisvogl. —5. Beim Wurstel Kasperl-
|^^^^^^^^^^Hi Si-hrammi-1. Knnsf plcilVr. 7. Bciiv

■:>! Jongleurproddktion. — 8.
mil iihliliatcr Sc!i];i"-erei. - - 9. Be

Quar
Athleten

Calaffal 'a i aroussel zi jrossér Chinésen 10 In dci ■ ztite-
Äigeunerkapelle. - n. i,u m. Caféhaus. Milltark
'-■

'"
'"''■ Rraterau. Rendezvousort aller verliebten DienstnlSa-

'■■"■"■ i;'- LO Uhr Abends. Die. metsten G&ste verlassen äeöra,ter llll!'r!l (|i(' Hauptalle. Mun hört das Nebelhorn der B^tände. Musik-Chaos. H. Abfakrt per Tramway.
12. Der KapellmeisterinÅngsten, Scherz Khtnky.

sedan måiv
ga ar och erkänt! ;sisoni
bästauuismede^^^^Jsing. koppar H

,rmes-
nysilf-

versaker c
säljas lios HrrJern-och
Kolonialvaruhandlande


