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Jakob Ljungqvists

ta AtelierFotografis
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

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

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

j Rullgardiner $ ■
" «

n " « « « Cinokfim
i f)«lsingfors Bya tapct-Hffär
änionsgafan 32 " « « " «

(fatri.Hondftori
40 Alexandersgatan 40

Teief. 2i
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Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan £7. Telef. 916

Serverar elektrisk belysnir
Säljer elektriska materialier

i AAA:.''sfS.,.
\ ■-"-■^">-'.'i

Tidning lör Helsingfors

Teatrar och Konserter,

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 13 Mars

inkasso 8c Fastighetsbyrå.

Svenska Teatern.
"^— \Qf

—
-^

Onsdagen den 13 Mars 1901
kl. 7,30 e. m

G^odtfcöpsföreställiiiiigr.

Skådespel i4 akter af Charlotte Birch-Pfeiffer
(1 O r\r<Vi -^ /-Tio oL lovno inrlaictrla i 9 fnl~il^fir\

Pc rsonern

Barbeaud
Mor Barbeaud
Landry )
Didier H. Sandberg

å-hlbomMartinciui
EtieniK Lindh.
Collin
Pierre Sandbt

Fanehon Vivieux
Frk Tsch«Manon Fanehons gudmm

Cailhird Hr Stavenow
Frk Åhman.Madelone, hans
Fru Stavenow
Frk Bonnevie

Susette
Mariette

) Fanehon Fröken Anna Fabritius

Börjar ki. 7.30 och slutas omkring kl. trY'- ° m

Sundströms Fotografiatelier, Fablansoatan 27

IP~V £§2 iA. W. ERlunfl tCo.
I Vin- & Spirituosahandel V, !

Skilnadsgatan 19
Teiefon 310.

-./ i
J I

Förstakla^p* Tapet^erare s>c6li
!OekoratörsTerksted«

JTohan Svensson*
Xorra kajen N:o S. >a gsåa

i 33 SO

I*>
11ihii n ii i " ' i 'iiiii ii;i:i;i;ii iiu.jjj. L

0. StenbergIC:o iEur
m TricrstvaruafFär

(G. Taht f. d. filial)
Norra Esplanadg. 37. Telef. 1727m

Underkläder (Lahmannaiylleoch

äskar Jouvins & C:o's Qre-

(3bati)pagi)e
@. H- il\un)n) # Q:o

Rciiosie& e ® cc e 0

s berrar vinhand
och serveras å alla försia kl
sens restaurationer

6. fl. fijclt Generalagent för Jinland.
J
*(<€*6<6i6<6i(Si6(6&<S

Kontor Vestra kajen 18
C. F. CARL.ANOER,

Alla sft»

Aftonkonsert
från kl. 8 e. m

glasmagasinetNya
N. Espianadg 37.

Oscar Åiexiz.

N:o 83

#** DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. *♥*
H. W. LILIUS. Georgsgatan 16, Telefon 27 70

Hr Malmström

aåef
,?SVEAé4

Brand &. Ufifcrsäkrings
Aktlebolay

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

1901

mIUinbandci. i

§ många utställsingar, iKigsra
2 utmärkelse hederspris (Diplö-
£ med'honneur) vid utställnin-

geniBordeaux1895.

(Av». —
*«*—" *«-«-«

Åug. Ludv. Hartwalf.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

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

jOlöj^tH^hy-
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238

öOLfrenjs f f #

.? 76.
m n

Alexandersg. 46

Årafoia Föi?§älj-
nmgs-JV!aga§in,

(lnneh. O. F. Stockmann)
Glog 2, Hotel Kiini]

Utställning af fabrikens samtlig
värkningar, såsom:

& Téserviser,Bordsserviser, Kaffe-
Blomkrukor, Vaser m. m

iifvensom at

liffala Qlasbruks
tiUvärkningar, såväl enkla som.slipade
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter, Adres: San .riks

Kannor. Ostkupor m. m

SKÅNE", Braud- & Lifförsäkringsaktiebolag:
WTT

fil id c!aJsYonser t HÖt©i K a mp
_ , .v m

- ":r Damen Orenester G. Hichter.frän kl. 4— b e. m. __„________„

öfo^Sfe» gji t-M-niÅ mMaeS mMsm målbxäS «/ *S&I«» b^L %a^ «ä&BÖ# Jmßäé %o^@

C. P. DYRMBÅHL Fotografisk AtelSer. n. Espianadg. 31.
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Städernas i Finland
Brandstodsbolag

för lösegendom
ernottager försäkringar till laga premier och ned-
sättas dessa med 25 och 50 °/0 å de belopp hvarmed
förskringstagarei10 och 2' < ar varitdelegaroibolaget.

Oskar Hakulin
40 Alexandersgatan 40,

Ledig annonsplats

OJ S=3

vr«ia(to^JaKi?>vH'.-^,.^'"'r:

.= lj «; o j

Ijji a> _«

CC~
i=Ä_i

£♥ n. Wwåpts Skrädde-
ricfabliscntent.
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Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
Bodega Espanola

(Etablerad 1883) HelsingforsTilbarmonsska Sällskapet— ~^j~-—^ Försäljning i parti och minut af enflasi äkta utländska

VINER & SPIRITUÖSA
torsdagen den u mars 1901.

Nya Barngarderoben
£ ■■■.-.: Ständigt lager af färdiga

Baro^äderPopulära Konserten Beställningar emottagas|?ÅSSAGEHV;

Henrik Qahns'Program:
Ouveiture till op. BMxmtra EVu

Nicolniarna Amykos, Gahnclit,
tvålar m. tn.Wioner Bonbons, vals Strauss

Wiegenlied, för stråkork liies order genom Ernst Tolander,

Ealletmusik ur op. M
Giocond;i" Ponchielli S. MagasinSK- B,

CifförsäKrings * »
« * * JlHfiiboSagei UictoriaWagnerOuverture till op. E,ienzi"

GWli
iStockrjcim

meddelar Eifförsäkringar på förmånligaste vrlkorCaprice, för flöjt
(Hr. Sisto Veronesi), C. B fijeit. Generalagent för Jinland

norra Hajen 4. telef. 9 45.Suite iir Peer Gynt" n:o 1 Grieg

Morgonstämning. Åses död.
Anitras dans. Hos bärgstrollen

Lifförsäkriugsaktiebolaget

The Muutai Life iCzardas (irossmnnn

Kom/akMärdien
Sotamarssi Kajnnus

Stiftadt 1843
Fonder: Fmk. 1.688,000.000:

—
Vinstfond: Fmk. 280.000,000: -

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

Den enda värkligt praktiska Skrlfmaskin som Begär prospekt!
Generalagenturen för Finland:

Aiex. F. Lindberg.
Helsingfors. Alexandersgatan 48HÄMiOND,

som skrifver alla, språk och stilar

I

Helsingfors,
Helsingfors Nya Q

Generalagenter förFinland & Skandinavien CD

Telef. 14 31, Fabiansgatan 16omm # m
Hagelstams "

t n, . j
<^ Bofrbapdel. ;| JS? '

Rekvirera vår nya piano- cch harmoriiumkatalog,

i som sändes franco på beuv.ri.ri

I**
*

$s:dje

Paus

Paus

linnes är

#

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

Andersson.

Pris 5 Fmk '' ' '' '
I" CentraJs hus.

ii: re --i-h gröfre Borstar &. Penslar.
nyapateutbla^khorn()öfvertrin^|TTamburmattor& Rottingpiskor, Toiiettvålar,Amykos, Par-

Il fymer, Badsvamp, Kammar af alla slm<^. Spsglar & Toi-
Pris Fmk 4:50. | lettprydnader. Portmonnäer, Börsar, PJänböoker, Cigarr-

——■i—" ....—!- —....- ..,-,Ji &, Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.

I6f"*3£"w
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K. F. Larsson.
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a Cart hela dagen. Större & mindre Middaosbeställninsjar, Sexor från 2:50Wpei iJKdlldr CHb n^biaUrani til! högrepriser Aftonkoncert fr. kl. V2B-11.

!:ma Inlaid LinoleumCo.de Salignac &£ovis

Trio Napoli på hotell Fennia

O tempora, o rnores! Dä hotellPen-
nia blef färdigt, var det meningen att

det skulie blifva ett stilla, förnämt ho-
tell, där cie resande icke skulle störas
af något musikkapell eller tingeltangel.
Man försökte en tid framåt, men det
gick icke. Konkursen bar ett sorgligt
vittne därom. Nu vill emellertid kon-
kursmassan taga skadan igen. Man
har engagerat ett italiensktsäng-, rcusik-
och danssällskap, som bär det italienska
namnet „Trio Napoliu och af hvars
medlemmar herrarna bära de traditio-
n-Ila neapolitanska dräkterna. Jag har
tyvärr aldrig varit i Italien, och ai

italienskor och italienare har jag knap-
past sett andra, an -. -om upj-

lylika -allskap. Dessutom har
■

- hört ber; - - .. i
-

s-er"'
nog i n irma

_L

om folket i Italien. Jag kan därför
icke göra några påståenden ihvarje
särskildt fall om medlemmarnas iTrio
Xapoii" nationalitet. Därom må de
lärde tvista!

Nu har under den sista veckan
i hotell Pennias matsal alla kvällar
hvarje bord varit besatt. Resten al
salen har varit lyld af tobaksrök. Där
har varit ett värkligt Schlaraffenland
for rökare. De hafva blott behöftöppna
sin mun och genast hafva de fått sitt
lystmäte af rök. Men för andra har
röken icke gestaltat sig fullt lika an-
genäm.

Hvad „Trio Napoli" vidkommer be-
står det af tre damer och fem herrar.!
Låtom oss med den naturliga företrä-j
desrätt, som damerna ifall sådana somI
detta hafva, tala om dessa först,ehuru j
de ingalunda äro de första, som visai
sig på estraden. Tvärtom visa de sig!

en half timme senare än herrarna, j

Invid salutorget. S. Esplanadgatan 2.
säljes världens populäraste velociped
„Crescent.u Genom att fabriken aldrig
låtit förledasig till experiment med s.
k. moderna förbättringar på sina verk-
ligt solida landsvägsmaskiner —

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

—
har

den uppnått ett record i försäljning,
som icke slagits af något annat velo-
cipedmärke. Äfven för år 1901 stö-
der _,Crescent" sig på sina gamla er-
farenheter, i det främst vidhållits en-

kelhet, soliditet och lätthet hos maski-
nen, utan någon som helst opröfvad
förbättring. Enhvar som till våren är-
nar köpa ny velociped, bör därför icke
försumma att öfvertyga sig om Cres-
cent "-velocipedens prisbillighet i iör-
bållaude till maskinen, hvilket förhål-
lande bäst framgår ur Crescent katalo-
gen, som beredvilligast tillhaudahäilc.-
-i butiken.

antagligen emedan deras toalett och det.
som därtill hörer, tager längre tid än
herrarnas. Des-likes försvinna de :i
digare So aa, m^n däröfver bö
man

-
,rii sig, ty kvinq ,

är j - "_ ch bör icke

öfverhöfvan ansträngas, och att det är
ansträngande att sitta på en stol och
se bra ut och dessemellan uppträda
med ett sång- eller dansnummer vill
väl ingen betvifla.

Genast då jag såg neapolitanskorna
på Pennia, runno fader Stiernhielms
ord om fru Lusta mig ihågen:

„Skön af anlete men som synes
sminkad och färgad".

Man säger att kvinnan samtidigt bar
tre olika åldrar. En som hon uppgif"
ver sig inneha, en, som hon ser ut att
halva och slutligen en, som honiverk-
ligheten bar. Utan att vilja pä någo:
sätt betvifla denna djupsinniga sannings
tillämplighet i förevarande fall, ville jas-
blott saga, attdeneapolitanska damerna
på Pennia tyckas hafva flere olika ut-
seenden, bero- nde på det längre eller
tortare afstånd, på hvilket man sitter
Ifrån dem. Jag vill blott nämna, att
deras skönhet tillväxer i direktpropor-
tion med afståndet.

Dessa damer äro otvifvelaktigt ir.es:
till sin fördel, da de sota. men, såsom
redan antyddes, de iakt:aga icke alltid
siv egen fördel; de sjunga och dansa
a yen. .Husis" bar sax. att de hafva
späda, nästan barnsliga röster. Att

... : v re att hir ; .riila

i ultramodUrna mönster

A. B. Wicander & LarssonsCognac. nederlag
Richardsgatan 2



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

SUOM. TEAATTERi.
Keskiviikkona Maaliskuun 13 p:nä 1901

Sota Valosta.
.>-n;ivi<'ksinen n&ytelmS iiroloogineeii (7

kirjoittanut Eino Leino.

Henk i1öt

IMHta-akka.Mieron vaimo.
Tuli tyttö.
|Kumngatar. fIKalevall impi, 1I, Lapin kokko. )

Marjatta (= Suometar, Kanteletar) .Virokannas, korven ukko
Ruotus. rikas talonpoDca ruotsien kyliissä
Huoja. hanen emäntänsa
Tapani,entinen sakaa,nykyäänKuotuksen tallire
Piika pikkarainen, Ruotuksen talossa
Pajapoika, Ilmarisen luona
Sokea vaimo
KiiMniinainen \

"»S kal.va.amen
Xeljäs. )
Karhu,
Villikissa,

I Pohjolan väkeä .Kettil,
Karppä.
Ahma.
Ilves,

Palmen
Alrut "

Kalovalan jaPulijolan kans&a lirar^it

Kutae1m a t.

l:nen knvaelma. Pftlväkumpu.
-:non Uiaarisenpaja. s:s lvuvaeli:a

(Pit.kit väliaika). (Pitk,
3:s kavaelma. Ruotuksen tupa. 6:s kuvaelraa
4:s „ Metsä. 7:s

(Pitkß viiliaika)

VainJUnöinen, tletäjg ijän ikuinen
Ilmarinen. taideseppä .
Lemminkäinen. veitikka verevit .Tiera, Lemminkiiisen sotatoven.

1 B», y, ni.

Axel Ahlberg.
Kaarle Haline.
Knut Weckman
Hemmo Kallio

Hilma Kantanen

l.illi Högdahl,
Emil Falk,

BenjaminLeinn. Kirsti Buonio
nki Aleksis Itautio,. Olga Leino.

Tyyne Finne. Olga Salu.
(Oskari Sala
(PietaöiAlpo.
'iEvert Suonio.
(Eino Salmela

Taavi Pesonen
Otto Närhi.
Evert Suonio.
Eino Sahnela.
Pietari Alpo.
[isakkl Lattu.
Uuno vSalmela.. Otto Narhl.
Uuno Sahnela

Specialaffär för Korsetter-
Köp alltid från special&ffor; .^tursta garanti, .

och urval samt låga priser. Order rrfta laijjsortcn ex-
ptsdieras omgående mot postförskott Vid beställnin-
gar nppgifves. bröst,höft och midiavidd.

O. Grundström, Helsinglors,
BsäamtördSJjaie

för Fiiiland, för Akt. Is<>l. Svenska Korsottfabliken

*** * 1 *
?(aisar)ien)i l^csfauranf

Middagar. Sexor & servering a la Carte
Beställningar för enskilda festligheter emot
tasras Telefon 223

Q. A. Wickström* * * * *

Reparationsvärksiadg
TJr, Kronometrar

och tinar*a / en
l_ L; Pracisions-Jnstrument

prima arbete

Ständigt lager afväl justerade

Vägg- och Fickur
Urkedar m. m

luat? §c^oulfz

Lir>oleun)affär
Boulcvardsgafar) 28

■ Polijolan taola.a rttliaika).
VäinOläQ pirtti

Päiväkumpu.

Ovet avataan kl. 7: Näytäntö alkaa ki. ' 8

Mli RPf)RYk7lKr'< SKrädderietablissement & Klädeshandel
JiSJ* \Mt\\JJ XIAIJM i;La v 21. Unionsg. 21 f. <l. T. Nybergs skrädderi

Helsingfors Elektriska 1
¥ Belysnings Aktiebolag

Kasarmmkatu 27. Te!ef. 9!6

Toimittaa sähkövaloa.
IVlyy sähkötarpeita.

mdOßöoooemmwoeo^
MineralvaUenfabrikenSivori & 4? ** Menkannoti |)anifa§

JPsan«»in akasiinI rekommenderar sina tillverkningar
Fabrik & kontor, Lanpviksg. N:o 8

Telefon 3191.
Wiipurissa |Helsingissä

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

Tobaksfabriken

SAMSONS"
i Tavastehus tillverkningar rekommenderasåt tobaks-
kännare; försök Casmo', Samson I'", Samson,Samson 2"
(Tläraunstycken) ocli J899".

Kommissionslager iHelsingfors hos
Frans Lindberg.

Alexanclersg. 52. Telefon 2658,

om päfvens skägg, i ty att „Trio Na-
polis" damer egentligen hafva så att
säga ingen röst alls. Hvad deras dans
vidkommer, skulle jag ljuga, om jag sade
att de dansadeklumpigt, men jagskulle
också vanställa sanningen, om jag sade
att de dansade graciöst. En af da-
merna uppträder såsom solodansös. Jag
är, såsom redan antyddes, en föga be-
rest nian. Jag har lika litet varit i
turkames land som iItalien. Jag vet

sålunda icke med säkerhet, huru en
odalisks bravurnummer utföres, men af
alla skildringar att döma torde det åt-
minstone i någon mån påminna om en
af turerna inämda dansös'prestation.
Jagsäger prestation,icke prestationer, ty
hennes repertoar är, liksom för öfrigt
hela sällskapets, föga omväxlande. —

Vi skola nu öfvergå till skapelsens
herrar cl. v. s. till herrarna isällska-
pet „Trio Napoli". De äro som sagt
till antalet fem. Tvä traktera guitarr,
en mandolin, den fjärde, som är med
ai agligen för våra synders skull, spelar
violin. Den femte, som egentligenbort
nämnas till först, ty han torde vara
truppens anförare, har på t;ib.men en

synnerligen enfaldig uppgift. Ve mig!
Han sjunger solo!Hvad detta vill sä-
ga vet blott den, son: b ' m!Ati

han, såsom någon insinuerat, skulle
sitta på estraden för att locka den
täckare delen afallmänheten, som inom
parentes sagt, börjar blifva alt mera
tunnsådd isalen, till Pennia är ett på-
stående sä absurdt att jag icke gitter
spilla ord därpå. Då bemalde herre
uppträder ser han synnerligen bekym-
rad ut. Man skulle kunna antaga, at;

det är i känslan af egen oförmåga,
men så torde ingalunda vara fallet.
Snarare tyckes han vara bekymradöfver
publiken, och detta bör man ju icke
förundra sig öfver. Man kan antaga
detta pä grund af hans rörelser och
blickar. An knäpper nämligen han ihop
sina händer och ser med brinnande ögon
uppåt, som skulle han bedja för publi-
kens \äl, hvilket nog torde behöfvas.
än sträcker hav ut sina armar, som
skulle han utdela en patriarkalisk välsig-
nelse. Blir det någon paus under sän-
gen hostar han ljudliga och sträcker
ut tungan som en roflysten myrslok.
Då hans nummer är slut, drager han
sig med ett lycksaiigt leende på
parna, hvilket liksom med en förkla-
ring öfvergjuter hans anlete, til.:

villigt inhöstande de magra lag-
rar, han vunnit med sin säng.

Den er.-' if £ speli rena a--

nan solosäugaie. Han sjunger ..Addio
mia bella Napoli"! Jag värme han al-
drig behöft sjunga den sängen eller att
han nu, då olyckan en gänghar skett,
mycket snart villa utbyta Napoli mot
Helsingfors. För öfrigt sjunga samt-
liga herrar solo i „la canzone"'. De
sjunga äfven tillsamman! Istämmor!
Men alt detta sjunke djupt ned iglöm-
skans ström!

En afton företog sig truppens „herr
Mandolini" i vestfickformat att imitera
fr. Landegren på Brunn. Men det
slog icke väl ut. Han hade klädt sig
till fruntimmer, men säg lig tvungen
att draga sig tillbaka förr än han hun-
nit lossa de sista banden, därtill pä
det mest energiska sätt manad af pub-
liken. „Man sårar så lätt sin publik"*.

Hvad slutligen sällskapets instrumen-
talmusik vidkommer utmärker den sig
icke genom någon särskilt renhet i
samspelet; men nu tycker jag det kan
vara nog om -Trio Napoli på hotell
Fennia.

Tn ta alt tviflar jagdock ingalunda på
att Fennias matsal framdeles liksom

len Bästa veckan kommer att
fyllas a: allmänheten, ditlocka^ al „Tri

i", och att konk-. - i kom"
mer att inhösta icke obe: ...

Sä långt har det gått! O tempora o
mores! Loke.

Notiser.
A Biceoteatern iBarcelona har Wag-

ners opera „Valkyrian" uppförts för
första gångnn. Hufvudsakligen genom
fru von Ehrensteins glänsande presta-
tion som Brynhilde rönte föreställningen
framgång, skrifver en recensent.

.1 Metropolitan House iNewyork öpp-
nades den nya spelterminen med en
glansfull föreställningaf Gounods opera
-Romeo och Julia".

*
Edvard Grieg hvars hälsa under se-

naste är lämnat mycket öfrigtatt önska,
befinner sig nu äter frisk och kry i
Köpenhamn.
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folkteatern
(Studenthuset)

Abonnementsteckning kan

ske alla dagar i Téhandeln

midt emot Svenska Teatern
(Argos hus) te!. 2099.

Biljettpriserna äro:
2 mk, 1:50, 1 mk.. 75 pi. o. 50 pi

Samtliga platser äro numrerade

Js*sis*s*fr*fr>fr^*F^
KeKottitiKit deras =

Uälsorteraät lager af prima beklädnadsmaterial

störsfa ocl) bäsfsorfcrade la-
Tlyfavd af alla slagsger

er^ändf billigaste
Lospnser,

Jobo Pai^djeff,
li:fors, Brunsg. 12

QBS-! Till landsorts^ sär>des
friff en^balleradf samt t^cd^ördf
fill järnväg eller åijgbåf.
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priMr.

fikta
hans h''* 'lii^f

direkt importerade från utlandet hos

l^ljclf -S Lindgren, s. Espiandg

$ Smakfulla och vackra

i Vy-Postkorl |
J£ Största och rikhaltigaste lager. *

Mycket billiga priser.

I Dahlbergs Pappershandel ♥
å fitaxandsrssatan 85. ö
I Norra Espiarsatigatan 23.

"

H. Bromsas Uraffär
Slntrealiserar hela lagret med

20, 25 b 30 % rabaff
till löljd af lokalombyt<

A. fi.Paiifsen's
GiÉ at?^atl^e

"
a

Unionsgatan 23

reßoinmederas.°^ Champagne %j

3 Mont de Bruyére S.
)q sälje-s i minut ho3Je llest.a Herrar liandlande. !

ijveras å alla störn
HPariilaiicr hosJ^uöne!

Ernst äöi^aräder.
5. Magnsinsgaian 3. Te!. 18 43,

Trel
Bageri $ Konditori

52. JHe^andrng. 52.
Fjclsingfors

ö

ri0Tpi Iv flniii

W;r Damen Orchester
G. Richter.

Onsdagen den !3 Mars 1901

Program

Novace
Carnevals BotschafterTvValze^^^^^^^^HLustspi 0 s rture ....I
Serenade, Solo tur Vio!onceli^^^^^^^|

Frk. T. Hollv und Flöte I'rk. 1. Jlohaut
Bayei'uppent'ee. Jfot].'O.;rn

Violin Solo ' MWIL ,",,

Walze Zeller.
Flotowi »uverture ..Aile-santlro StradefTä

Erwachtl Pizzicato
Spiegelbilder, Potpaurri . . . .
Franenlist-Polka
Kaminer L Maisch

Cognac-. Punsch- och Vinhandei.

BruntisbusKaiern.

Jittita Bofffiaim-wursun
T dag kl s ?. m

Ittusikiiummer. Uisor och kupletter af
TrK Palmer $4*l br o. fru Renström.

5avilsuKKq
/-^^ . - eller

%-wriqi

ftoliogarrje i Helsingfors.,v^ ':
Revy akter al K x— i», i( :c>

sig p

Personerna

MMrå aUun.
hr A. Semqvis

gren

frk A. Palm<
Ålandska dufvor
En garcön .
Förste ödningspoiken1

Hr A. Kobertsun.
ffru Hofmann-Udd
ifrk Jane Carlsso
frk v Landegrei
hr AJioMrtijiJ
fvu WMPalm^

En bodr-
Hr Hebii
Den finska mus
Tobias .
Mor Sara

,1-abben
Tjinonan
Kaktuser
Vallmon
Pre tki a;

. hr P. Hellström.. fru O. Hellström. hr M. bindl. fru Hoiniaim-Ud

I lik A. Palmer
i'rk V. Landegr€
frk G. Carlsson.

\ frk K Lorentz.I frk S. Rundblad
I frk A. Rundbladv frk J. Carlsson.

I^l^^^^^^H De Ohlsons)-:;* ■ ■

unrysantnemum 1 morna'.
Rosen
Penséen

Biljettpriserna: 4 mark, 3 mark och 2 mark,

Finska Strå- k Föllian
fallits Aktiebolaget.

Alexandersgatan 21

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1990.

rekommonderai

Filthattar

Damer ét ISani
Underkjolar

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

(Fesfsalen»)
fe; %*, &t fey

Tabie d'höte kl. 3-8 e. m.
Strauss
G. Richter
Titt. Middagskonsert kl.'|24-6 e.m.

Aftonkonsert fr. ki. 8 e. m.
Desormes

V& «^ C?^ C??/G. Richte
Zwierzina
Seiffert

Helsingfors, HufVudstadsbladhts Xva Tryckeri 19ul

.WTedir. JEdWo JERfoergr.
52 Alexandersgatan 52

Sämsk-skinns västar
för damer och herrar.

Praktiska. — Varma. — Billiga.
hos

jLlesz. F.H,£ndhergr
N. Esplanadg. 33.

Hotel Kamp.
Damen Orchester
GRicht^r

W:r

Alexandersg. 52 Telef. 2178. Helsingfors.

in- F. Hellström
iru O. i'
frk E. Lorentz.

Chr Th. i
>hr A. Si--nqvis
frk A. !'

D:r Girand, vid Municipallaboratoriet iParis

D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo-
ratorium å KliniskaInstitutetiSt. Pc-

iv- A. Eobe -ts tersburg.

O:x K. G. Kuylenstierna,Assistent vidParma-
cout. Institutet i Stockholm, m. fl.

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Espianadg. 8.

ipg&r-^&ttffitffci
" ,, r > N /" ♥„v

H Sörnäs Psisenerl
ISörnäs Porter! \i Prima råmaterial.
■ Prima vara. 1 g

SörnäsAktieBryggeri.
:■'..<>,<x»:A^K^<mh^ai!&mmMä,

försfa%slss Förjä^riijgsbolagcf
grundadt 1827 Generalagenturen

N. Magasiiisg. f. Tel. 231.
Brand & Olycksfallförsäkring

59 W l\ffclf\Tallbergs hus.
är en ny

Pagyposs,
tillverkad af fin turkisk tobak Iparti, fiåu eget ta-
brik, endast hos

iX
g

nwwi 1̂

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödarkolerabakterier på enhalf
minut samt tyfotdfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakteriepå

en minut
enligt intyg från

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

Dt Axel Hoist, Professor i allmän helsovård
vid Universitetet iOhristiania.

D:r F". Huedpe, Professor i allmän helsovård
Tid Universitetet i Prag.

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

Torsdagen den !4 Mars 190!

Program
1. Jetzt gelits los! Marsch.
2. Booaccio-Walzer . . . .
3. Ouverture »Nachtlager in Granada"
4. Stefanie-Gavotte
5. Le Rossignol, (Solo fiir flötePrk, i

Kohaut)
ii. Romeo und Julia, Potpourri

7. Serenade espagnole
8. Ouverture Die Prinzessin v. Trape-

zunt"
9. Krönungsmarscha. d, .Der Prophet"10. Streifzug uurch Joh. Strausa sämtl

Operetten,Potpourri
11. Unter schaltisen Kastanien Mazur
12. Wien-Rom. Marsch

Lekar
Strauss

Metra.

Schlögl

Kreutzer
Czibulka

Popp.
Gounod.

Ofienbach,
Meyerbeer

Fahrbach
G. Eichter
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