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Oskar Aspelmuj. Möbelaffär. Central Passagen. Tel. 2811.
P^*SÉ "& Wk

Tidning för Helsingfors
Rekommenderas SVEA"

Brand & Liffcrsäkrings
AktiebolagTeatrar och Konserter.Adolfme Eriksons

Hygieniska Ansiktsbehandling,
Bortrest från den 11— 16

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

J. N. Carlander.

Fredagen den 16 Februari«_»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. # **
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastiqhetsbvrå. Georgsgatan 16, Telefon 27 70

N:o 72

Jakob Ljungqvis

ka ItéFotografis ier
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

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

Nya Tapisseri-
dTT €3 VG* 'ffTJclllclFCll*

Hagasundsgatan 2 Telefon 3201

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment,

Vid partiköp rabatt.
H. XV. Schalin.

Not- och lustrumenthandel.
Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 12 51,

Största lager afFlyglar,I'inninos, Orfrclliiirnionicr
t orkesterinstruniPiit. Specialitet: Flyglar & Pia'
linos frjin värlilsfirman

Carl Bechstein iBerlin

»»££€€€€€e
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier.

'^^^^^^^^C€€*

Kontor

Svenska Teatern.

Fredagen den 16 Februari 1900,

kl. 7^Bo e. m

För sjette gången

Btatsiiiliit!! stiltßlsn.
Komedi i5 akter af Edgard Höijer

Byråchefen Anderson
Fru Minna Andersen
Kaj, deras son, juris kandidat

Grosshandlare Ferdinand Berg, deras svärson
Fredrik Elster. medicine doktor
v. Lennbacl), distriktsläkare

åndersen, vaktmästare

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring kl. lÖ,so e. m

Sundströms Fotografiatclier, Fabiansgatan 27
fotografiska fiandcis= $ Tabriks»fWlj flktkbolagct i Tinland \

Emma
Ingeborg

Prosten Skog

En tjenstefitcka

—
-"*"»

Hr Malmström.
Fru Bränder
Hr Klintberg
fFrk Andersson
;Fru Stavenow.
Frk Sundell
Hr Stavenow

Hr ISerlin
Hr Svedberg,
Hr Lindh

Ur Precht
Frk Lindmark

«3s Helsingfors e***

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

XII. Scioptikons, Kinematografer
Röntgen- och Medicinska apparater.

N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp.
A.utomobiler, Velocipeder.
Kontorsinredninffar,Skrifmaskiner.

Mikaelsgatan I,Itr.

TV.
V.

1900.

J. H. Wiekels
Vinhandei.

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

Akta
Ulner och spirituösa

direkt importerade från utlardet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

"»S3SS Nya Glasmagasinet -;::-sse<-
Hörnet af Östra Henriksg. och Alexandersg

Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär
Norra Esplanadg, 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser,

Hufvuddepot af Dr. Lalunaiins un-
derkläder.

Ensamforsäljn. af JonvillS & C:o's
i Grenoble världsberömda handskar.

Personerna

Kontor Vestra kajen 18& Lifförsäfcringsaktiebolag:»SKÅNE", Brand- G. F. GARLANDER.

Hotel KampAlla dagar
Middagskonsert Aftonkonsert

Wiener Damorkestern J. C. Sehwarx. frän kl. 8 e. mfrån kl. 3 e. m

A.TELIEM A.POLLO.
= MAGASIN DU NORD.

N. Esplanadg. 31V T> TWIJTfTT iÅTT T Fotografisk Atelier.
A . XI JL KJIII1/ii-XlXi Porträtter i visitkortstormat å 6 mlc, pr duss fCatanit hus.)
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i=Hälsan är det bästa!
invänd därför

Ramie-underkläder.
Ensam försäljare

Julius Sjögrens Trikot- ochy!levaruall'är
Mikaelsgatan 4 och Centralpassagen

Heibinniors (Mtn's
Smörgåsaffär

Telef 491Michaelsgatan 2

BAD
Marieb ad, Marieg. 13

Serveras bästa finnbastu, kar-, half och sittbad,
sprit och terpentin ångskåp samt medicinska bad af
alla slag. Tel. 2!) 27.

Tel. 2776. £^g|!Q|* Tei' 2776

V© dy sågad, klufven, hemkörd, per telef.
Hyfiadt ocii ohyfisdt wirke.

Restaurant
€" f♥Hyberfl.
E. W. Salenius

Mineralvattenfabrik
°Tt en ärad allmänhet sina allmäntrekomi! |^^H

berömda tillverkiiinea]
Fabiansgatan 20. Telef. 756

Agnes SjiSblom
(!. Natt Nyländer)

Mo €l is t=
Annegatan 12

Ii i]|il:!!-!
i j*Ul (fl O «=> c

i1\

iws^^SiiSr^^'- 1!^ f3£*t *£>

SKifitadens fltelier
Ludvigsgatan y.

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

Filharmoniska Sällskapet.

Program

Populära Konserten
Lördagen den 17 Februari 1900

Ouverture till op. Indra Flotow

WaldteulelGoldregen", vals
Gavotte för stråkinstr läolzoni

WagnerFinale ur op. ..Kienzi"

Ouverture till Girondisteroa" Litolff
LeonardFaatasie (pastorale) lör violin .

(hr Arthur Weisman.)

Suite N:o 1ur L'Arlesienne" Bizet
Prelude. Menuetto. Adagie
Oarillon.

Svenska folkvisor arr. Pahlman
v. BionBlnmengefluster
HalvorsenBojaremas intåg

Konserten äger rum i

Societetslniset.

mamman
Den enda värkligt praktiska SEEIF3IASKIN

HAM31OND.
Bom skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

!§e^^^^^^^&
Hagelstams bokhandel:

Tidskriften

Ateneuni
12 mark per årgång.

Rikt urval utländska
Konsttidskrifter

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors

Försäljningi parti och minut af endastäktautländska
Viner &

Sp iritnosa,

IVya ttarjigarderoben
Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER.
/.;PÄ ?^&CFM 'f\ Beställningar em<r * i-^-^^^H

j' K. F.LARSSON

tloloolagot

iAIS
Alexandersgatan 21, (Tallbergs nya hus.)

Generalagent för Liberty C:o. Lznt. London
Möbeltyger:

kretonner m. m.
Möbler & mattor,

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

Restaurant & Conditori

Catani.
Helsingfors Nya Musikhandel

Fazer & Westerlund
Största Not- cch Instrumentaffär

Nyheter!

Jean Sibelius, Athénai'nes 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 16, Alexandersgatan 36,

| " ""■ ■■;-. 'vSpecialaffär för Korsetter.
Svenska prisbelöntst & andra utländska fabrika-

ter ialla storlekar samt prislägen.
Största urval af korsettfjedrar & 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
fytner, Badsvamp, Kammar af alla slag, Speglar &. Toi
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker, Cigarr
& Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.

Wilhelm Salin's
Énörniftkéri

Alexandersg. 50
Ständigt lager af vackra snörmakeriarbcten

Billiga priser

"-4

*■*"
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Harald Wasascjemäs BLOMSTERHANDEL, Skiinaden 4.

SS:te

Paus

Paus

som finnes är

— s
Q.

t£—."

OQ>-
■ mm

Korrespondenser.
Berlin. Februari 1900.

Såsom tidigare omtalats framkom den
gamle skådespelsförfattarenAdolfL'Ar-
ronge till ju;en med ett nytt arbete
som han kallatOtto Langmanns Witt-
\ve" (Otto Langmanns enka) och hvara
premiär ägde rum a kungliga Schau-
spielshaus i Berlin. Trots att stycket
framfördes på en tid af året dä hvar
och en gärna medföriteatern sitt bä-
sta söndagslynne, måste tyvärr konsta-
teras att detsamma rönte endast ett
aktningserkännande frän publikens sida,
och sympatierna hafva ej ökats sedan
dess. Handlingen är bygd på den
gamla historien om förgärd och bak
gärd, om livad som synes och hvad
som hålles fördol.it, — ett ämne som
väl aldrig skall försvinna frän scenen
och på hviiket hvarje dramaturg åt-
minstone engäng isitt lif försökersig.
Men L Arronge har icke lyckats denna
gäng få n gon stämning däii. Man
har i det längsta sökt att kväfva gäsp-
ningars medels tanken på de mänga
glada t^aterattnar författaren förut
skänkt publiken, pä hans stora fortjän-
ster som ledare af Deutsches Theater.

men det vill icke gå. L'Arronge be-
arbetat efter altför gamla, altför mycket
använda recept och håller sig därvid
så strikt till chablonen, att det ej före-
kommer eQ enda ny tanke iallt som
talas hela kvällen ut, eller en enda
scen som äger värklig trovärdighets-
form.

Historien är ganska enkel samt täm-
ligen odramatisk och onödigtvisuttänjd,
men skickligt fördelad på resp. fyra
akter. Innehafvaren af en välansedd
och välmående firma. Otto Langmann.
har aflidit och efterlämnat enka med
två döttrar, i synbart goda omständig-
heter. Men efter hufvudmannens död
g%x det småningom alt mer och mer
nedåt med affären. Man är ej vuxen
den ständigt större konkurrensen och
en vacker dag står firman inför kon-
kurs. Det gäller möjlighetenatt kunna
inlösa några större, just dä förfallna
vexlar. Samtidigt härmed har fru Lang-
mann fått i sikte en förtjusande villa
vid Wannsee cch beslutit sig att köpa
den. Förgäfves ber henne en gammal
trofast bokförare i affären att aistå
häriträn och att i dess ställe med sum-
man inlösa vexlarna samt rädda husets
heder, hennes eget och hennes barns
goda namn och ära, men hon vägrar.

Rob. Rolmqvist
Cognac-, Punsch- och Vinhandel

Andregätan 0

Isista ögonblicket, då redanköpebref-
vet är uppsatt och saknar endast hen-
nes underskrift, lyckas det den äldre
af döttrarnaförmåmodren attuppskjuta
därmed, och att giiVa sitt samtycke till
affarslikvidationen. Härmed ar nu ste-
get taget, som förflyttar familjen frän
det hemmet vid hufvudstaden,-
förnämsta gata till en anspråkslös bo-
stad inom en mindre elegant stadsdel.
Fru kommerserädinnan och den yngre
dottren, en genuin teatefbackfi.sk söka
altjärn' uppehålla skenet, men sedan de
inse omöjligheten häråt, innesluta de
sig mellan fyra väggar förandeett rniss-
nöjdt och ledsamt lif, medan den äldre
uottren .genom musiklektioner, som ste-
nograf och med renskrifning försörja
både sig själf och de andra. Modren
kan dock ej böja sig för umbärandet
utan söker ständigt en möjlighet att
komma därur. Denna erbjuder sig
snart i en stenrik, gammal vivörsskep-
nad. Han har redan tidigare friat ti:I

den yngre dottren och då fått afelag
pä grund af sin älder och sitt osmak-
liga uppträdande, men emottages nu
som den räddande plankan för både
tnoder och dotter. Den äldre af de
bada systrarna, som emellertid funnit
sig väl ide anspråkslösaförhållandena,

fortsätter med sina lektioner, tills äfveu
hon mom kort finner en älskad make
i en barndomslekkamrat, poitvakteus i
hennes fars hus son, hvilken under
årens lopp avancerat tillförstaman inom
ett stort a^ärshus i Berlin, och nu bju-
der henne ett ansedt och aktadtnamn.

Som synes hur LTArronge ej ställt
>i<i något djupsinnigare problem att

lösa, men har likväl icke varit särskildt
lycklig i utarbetandet af ens denna väl
enkla intrig. Personerna förefalla del-
vis fullkomligt onaturliga,allsicke tagna
nr lifvet. Fru kommerserädinnauLang-
m»Bß är en äkta teaterfigur, som har
föga gemensamt med varkligheten.

Det lyckades ej heller rollinnebafva-
rena, trots aila bemödanden, att för-
läna karaktärerna någonting naturligt
menskligt. Och dock spelades stycket
väl som få. Särskildt bör framhållas
fröken y. Mäyb irg som den äldre dott-
ren. Det var en sann glädje att
återse '.">■ f ovanligt begåfvade.

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å ia carte

Lorens Iwlalniströiiii Herreitiperi



A XEL PIHLGREN.

in- & stiiuiii.
Annegatan N:o 8.

Tel. 2268

Kauluksenne,
r t

- , |"i{\ -rtfc^^

m pukutarpeenne ostatte
halvimmalla.

Herrain-vaatetusliikkeestä SAMPO
Mikonkatu I. Telef. 893

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

Kostymer, Paletåer och Benkläder for fest-,
visit-, och hvärdagsbehof förfärdigassnabt och om-

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

Färdiga kostymer,paletår och benkläderpå lager.
Frackkostyroer uthyras.

jieklädnads-JBolatjet A.alto &C:o
Bangatan Nio 9. Tel. 15 05.

Ivar Schoultz
*>.?>"

Boulevardsgatan 28

SUOH. TEAÅTTERI.

Perjantaina Helmik 16 p 1900

A.IRJ
5-näytöksinennäytelmä (G kuvaelmaa). Kirjoittanut

Juhani Sjöström

Henki1öt

Jaakko Naava. nuori, varakas ta-
lollinen Aleksis Rautio

Irja, erään mökkiläisen tvtär Hilma Rantanen
Irjanäiti
Eeva Tervo. varakkaan talon tyttö LilliHögdahl
Eras loisvaimo Mimmi Lähteenoja.
Hanen keskenkasvuinenpoikansa. Olga Leino
Pekka, eras kylänpoika Uuno Salmela

[Otto Närlu.
(Kaarlo Keihäs,

l:nen

2:uen J
Palvelustvttn. "\aa.vnn tnlossa . . Elli Malm
Renki, samassa talossa Uuno Salmela

Taavi Pesonen
Kunnanvanhin Hemmo Kallio

Eunuksia, kyläläisiä ja lapsia
Tapahtuu: Keski-Karjalassa 19:ta vuosisadan

loppupuolella

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B ia
loppuu k:lo V2"

®> §
#y Franska Lifförsäkrings.

t bolaöet I
|l'urbaine,|

£Z Aktiekapital:12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcs. 7§l

0\ Bolaget meddelar fördelaktigaförsak-
ringar af alla slag. Genom samarbetemed gd&)j sjuk- och olycksfallförsäkringabolagetL'Ur-

&)\ baine et la Seine beviljas de försäkradevid gfi
sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,

SÖ) hvilka fullkomligt säkerställa såväl (len for- *s#
Äfc säkrade «eli fians familj, som ock de ]>er-

söner, med hvilka lian stiir i affiirsförlmi-
*&j delse för den oundvikliga förlust, som en *z£f,
0} .sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- gjö

ler en olyckshändelse medföra. Bolaget efter- g*skänker" nämligen, såsom allmänt bekant,
0) premierna för hela sjukdomstiden och utbe- 0)

taiar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot-
ö^/ lig och resten vid dödsfall. *&/
0\ Bolaget L'Url>aines försäkringar äro &\
*2? därför särskildt att rekommendera för lif-r- xi
W) rar affärsmän, (la det gäller att säkerställa |»
0\ större affärsföretag genom littörsäkring, 0^emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-

samma störingar svårare sjukdomsfall all-
0\ tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- 0^

ges- och förlagsman stora förluster.
S^ För dessa väsentliga fördelarerfordras <^
0\) icke några extra premier utan endast att 0tgL den försäkrade afstår från den ärliga vinst- g*j

andelen. ..
&h Generalagenturen: H:fors, O. Hennksg. 1. |gj
é Qarlvon éinorring. g

Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

Nimismies

Olga Salo

A. Nikaiider ■
Mikonkatu 11. Tel. 303

Oilceita, vtf <&
VHnejä, MonjaJklsia,,
Rojmmia. ja LlMööreJä.

%i Pyytäkää hintaluettelo! #

Gambrini Rcsiaurani.
Sivori & * *
é Merikannon
Pianomakaniini

jHelsingissä
®. Wladimirinkatu 20.
t Tel. 29 22.

Wiipurissa
Aleksanterinkatu 21.

Tel. 5 42.

temperamentfulla skådespelerska i en

större uppgift, äfvensoin herr Volmer,
hvilken ovedersägligen nu torde få an-
ses som Berlins kanske bästa skåde-
spelare. Han spelade den gamle port-
vakten och utsmyckade den nog flacka
figuren med så stor konstnärlig värme,
sä mycken personlig älskvärdhet, att
det redan ensamt därför,är attbeklaga
styckets ringa lifsvärde. Det är san-
nerligen skada att sä mycken flit och
omsorg åter blifvit nedlagd på så täm-
ligen omöjligauppgifter som de, hvilka
bär förelegat, konstnärerna - - ty icke
ens förtattaren kan väl tänka att pje-
sen skall hålla sig länge å repertoaren.
Men han kan i hvarje fall bvila lugn
P& de lagrar han i tiden så rättvist
skördademedMin Leopold1' och Lolos
fader", ( ch i medvetandet af den fröjd
°ch de glada aftnar han förut bjudit
publiken, såväl hemma som iutlandet.

-«""►-

Teater och musik
Riddar Blåskägg och Åriadiie, drama
itre akter af Maurica Maeterlinck som
P& hösten ingick i tidskriften Wiener
Rundschau har numera utkommit pä
såväl franska som engelska iParis och
London. Maeterlinck ger idenua sin

Tobaksfabriken

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

Samson 2" (Trämunstycken) och "1899"

senaste diktniDg en konstnärlig io.m

ät den modärna kvinnoträgan. Blaud
enmassa tragiskakvinnogestalter,hvilka
symbolisera den mångartade kvinliga

Psycke, segrar ljusbringerskan Anadne

ötver Blåskägg, den manliga principen
och leder med behag och visdom sina

motsträfvigasystrarnärmare frigörelsen.

Ärf inom ett partitur. Från Paris

Bkrifves: Nyligen ägde i Hotel Drovot

auktion rum å aflidne skådespelerskan
Alice Berthiers kvariåtenskap. En af

lienneS vänner, konstnärinnan fru Bo-
berval, inköpte därvid tor 81 franc.
ett hek fång partitur. Hvem kan val

beskrifva hennes förvåning da hon en

daÄ genombläddrade des.a häften och

fnom partituret till La Marjolaine-
pXn en bundt banknoter tm^mmansutgörande den nätta -amman af18,600
th Hvad som k mniit den aflidoa
skådespelerskan attu«e Charles Lecocqs

patitur till kassaskrin bär nog ahlng

utrönt. F,u Boberval oiverlamnade

summan omedelbart till frökenBerthiers
arfviugar, som lade beloppet till öfriga
tillgångar för att ien framtid dela dem

-«""►

Ett och annat.
Regn i teatern. Ien korrespondens

från Berlin lästes nyligen följande:
Det är icke nog med att de himmel-
ska slussarna nu en tid bortåt varit
öppna så godt som natt och dag, men
nu regnar det också pä teatrarna och
det rent af under vederbörandes upp-
sikt. Det har nämligen varit inspek-
tion af den på, hösten anbefalda nya
regninrättningen inom teatrarna. Ma-
skinerna funktionerade tadelfritt. På
en simulerad brandsignal störtadeinom

några sekunder vattenmassor från 16
meters höjd ned mot scenen och öfver-
sköljde den totalt ända in imörkaste
vrä. Omkring 40 kubikmeter vatten
serverades pä mindre än enminut, efter
det att vattnet medels stigrörledts opp
till tagvinden och där fördelatsig inom
ett nät af 2 meter från hvarandra gå
ende fördelningsrör. Från scenen flöt
vattnet sedan bort genom skilda afled-
niegsrör hvilka återigen tömde sig i

närliggande vattenbehållare. Brandin-
spektören tarm allt vara i godt stånd.
Teaterragnet påvisarett stoi C steg framåt

uom säkerheisaigardTiiaS i teatrarna
gebiet. *

Den tyska tidningen »Post" offent-
liggör en sifferuppgift öfver de för-
nämsta målningsgallerier, som finnas i
Europa. Den största samlingen inne-
håller tafvelgalleriet i Versailles som
räknar 3,000 numror. Därnäst kom-
mer kungliga galleriet i Dresden med
2,200, och tredje i ordningen är mu-
seet i Madrid med 1,000 konstvärk.
Därpå följa: Kejserliga Erimitaget i
S:t Petersburg med 1,030 målningar.
Belveilére galleriet iWien med 1,540,
Pmakoteket i JMiinchen med 1,420,
gamla museet i Berlin med 1,250,
Nationalgalleriet i London med 902,
Lichtensteingalleriet iWien med 713,
Nationalmuseet i Neapel med 700,
Antwerpener galleriet med 600, Burgh-
lev-House galleriet i Northampton med
600, galleriet i Amsterdam med 386,
Kupitolinska galleriet iKom med 225,
iialerie du Luxembour.iC i Paris ined
2i>7, och galleriet i Vatikanen med
137 taflor. " -^►- *

prick alllid
jVlcQopole secu!

Helsingfors Elektriska 8
8 Belysnings Aktiebolag

Kasarminkatu 27 Telef. 916

Toimittaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

Helsingfors
Glassliperi

Telef. 2686Rödbergsgatan 14.
fönster-Dekorationsslipningar å spegol-

och dörsglas, fönsterskärmar m. m.

Mode €l<la I*aris.
Underteoki ad, som efter en flerårig värksamhét

inom modebrancheniParis, etablerat härstädes, inne-
sluter sig ide ärado damers valvilja, hvilka önska
sina dräkter förfärdigade etter nyaste Paris-moder.

Emelie Anderson
JMo&e de Paris

21 Boulevaräsg. 21

mobTafpäb I M. W. Dahlgrens
'"■"ko^ZlT""' Vin- och funschhanael

iir ständigt försedd med det nyaste ibranchen och Brunsgatan N:O 11,

I^^^^^^^^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^tavälkämlagoda varor från världens förnämsta iiimoi
Htill billigaste priser.

rbeteutfor förstklassigt

-RiHiéa foatir?a*?hpiskut?seta
ff"n^!^inn.hu-U;iPU begynna Iran den JO .ienne;-
Xärmare derom telefon 27 85 eller N. EspWdg. b,

ing. fr. gård. 2 tr. upp. Augusta Soderlund.
"Bestiillninsrar utföras smakfullt och vaJ.

Fimkf- ock JCoSonialaffäi?,
hosfärska varor samt, billiga priser

M. W Dahlgren,
Brunsgatan ii

!P* M»* B! <£=& Sffil öS^:ÄTS ;7^ |Q-!



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

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Fredagen den 10 Februari kl. 8 e. m

Vermiändmgarne.
Folkskådespelmed sång och dansi6 tablåer

af F. A. Dahlgren.

Personerna

Brukspatronen.
Wilhelm, hans son.
Lotta, hans dotter
Prosten.
Sven Ersson I Hult. nämdeman
Lisa, hans hustru.
Erik. deras son.
Ola i Gillby, förmögenbonde.
Britta, lians dotter.
Jan Hansson vid sjön, torpare
Annika, hans hustru.
Anna. deras dotter.
Anders, deras dräng.
Per. Sven Erssons dräng.
Stina, Sven Erssons piga.
Bengt pä Åsen, bonddräng.
En betjänt, hos brukspatron.

Bondfolk

Representationen börjar kl. 8 e. m. och slutar omkr
kl. 10,30 e. m. Dörrarna öppnas kl. Y2B e. m

Biljetter säljes alla dagar iTéhan-
deln midt emot Svenska Teatern (Argos
hus) samt representationsdagen afven å
Studenthuset fr. kl. 5 e. m., hvarjämte
de äfven kunna abonneras per tel. 2099.

s^e«>s«t«s«>s«B<t>9<»t«««i«o

I Brefpapper «" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- O
V ska sorter, linieradeoch olinierade. V
a Firmatryck ulföres billigt. |

Dahlbergs Pappershandel, J
O Alexandersgatan 15. <t
»♥^^"♥»♥»♥"♥tos^t^s^tos

Champagne

Mont de Bruyére
,Q säljes i minut hos de flesta Herrar handlande.

Serveras å alla större hotell & restaura- jj1'
tioner. Partilaser hos

Ernst Tollander. *"
S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

"

T^"'^7'\y7%f~-i>'xy''<yxy^xvxvxvK^^xxxyx'

H Sörnäs Pilsener! m
■ Sörnäs Porter! a
| Prima råmaterial.
ra Prima vara. ga

SörnäsAktieBryggeri.
mäK^KAhA^A^A^AKAkJAj^AKAXA^

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.

Fredagen den 16 Februari 1900

Program:
Locsonzv-Marsch Lehar

Sch«-arzDer alte Postillon. Lied
Das liegt bei uns im Blut, P. M. . Ziehrer
Ouverture ,Der Freischlitz". . . . Weber.

Czibulka
Stransa

Meverbeer
Ziehrer
Dehbes
Förster
Dworschak
Fechter.

Asmolofs Tobak
& Papyrosser

ständigt på lager uti

Fredr. Edv. Ekberg.
Tobakshandel

52 Alexandersgatan 52. Telefon 1448.

Frauenlist, Gavotte
Neu-Wien. Walzer

Faiitasie Hugenotten"
Natursänger, Walzer .
Potpourri avs »Coppelia"'.
Mandolinen Serenade ■

Wirr-Warr. Potpourri. .
Ungarisches Blut, Galopp

A. & E.
Punsch= &

Vinhandel.
moderata 0. billiga priser.

Glogatan N:o 7

Helsingfors, Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri. IBUO

Prima finskt
fabrikat!

Hyit & Röd
Betydligt öfverlägsetalla

s. k. Putsextrakter.
:,'-%\\ rV-^^^ E>ti] Bepröfvadsedan maij
■-j^H '"ZZIIJ ga ar och erkänd sä«om
WabnceraS ensamtal/ bästa putsmedel förmes-

versaker ■ i*~~
n^>//^ .-ii i jos hos HrrJern-och'"- '■

- -^ Kolonialvaruhandlande
Hm fl.Telefon N:o 20 59

itiMftä*m*i
Nutidens förnämsta antiseptiska

toilettmedel

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

en minut
enligt intyg från

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

D:r Axel Holst, Professor i allmänhelsovård
vid UniversitetetiChristiania.

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

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor K
Kochs Institut iBerlin.

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

ratorium å Kliniska InstitutetiSt. Pc-
tersburg

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

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium SödraEsplanadg. 8.

\msmm&m\

Fredr.

Batteri
52 Alexandersgatan 52.

Edv. Ekberg.

Helsingfors

Då jag öppnat en ny

i gården N:o 6 vid Wilhelmsgatan
får jag hos den ärade allmänheten vördsammast
rekommendera mitt lag-er af ryska och finska mö-
bler samt researtiklar och korgvaror m. m.

D. K. Papa=Anastas

Wassholm

Anton Francks Folkteater.
Studenthuset

Lördagenden 17 februari kl 8 e. in

Cöarleys mt.
Lustspel i3 akter af Brandon Thomas

Personerna

Öfverste Francis Chesney, baronet, förr i indisk
tjenst

Stephen Spettigno, advokat iOxford
Jack Cliesney
Charlev Wykeham studenteriOxford
Loul I-ancöurtl3ÖbbérTéy*lH
Brassett, faktotum ikolleret
Donna Lucia d'Alvadorez, Charleys tant
Anny, Spettignes niéce
Kitty Verdun hans myndling
Ella Delahay, en fader och moderlös flicka
Mary, i tjenst hos Spettigne

Handlingen försiggår i Oxford

) Lord Fancourt Uobberlej Anton Franck

Biljetter erhållas från o. m. idag i Lau-
rentS tidningsdepot inne ipassagen samt föreställ-
ningsdagen från kl. 5 e. m. vid ingången.

Ledig annonsplats

Hotel Kamp.
Wienei^Damen-Orchestern

J. C.
Lördagen den 17 Februari 1900

Program

3. Si vous ne m'aimezplus7^^^|
9. Potp. ad. Optte ?,Die PuÄ

10. Xachtschwärmer-Walzer .
11. Im Automaten-Salon. Potpourri

ai [ntniduction:Eine Familie be- ;

Muller
Gillet.
Schaumann
Schmeling.
Siems.
Weber

Verdi.
Goublier
Audran.

]hanson
ipe"

BVollstedr.
Tambour.

Böhmische Dbrfmusikanten
riircn-Abrhoi] : Uhrén Polka
Verechiedene Uhren schla
gett, Wecker, Kukuk etc.

Hornischer

Szartory de Lipse, Marsch
Grossmuttercbens Spinnrad
Alpenzauber,P. M. . . .
La Syljjhide
Em Kiinstlerfest, Walzer.
Ouverture zu »Oberon" .

sii.ln Hnen Autnmat.-Salon.
b) Klnder-Polka.
c.) Automat. 2 Husarentrompeter.
dl Automat Glackenspiél-Polka.
e) Autumat. Scliwarzw. Spieluhr.
f) Phonograph. einen Marsch

spielend.
12. Buzgo-Galopp


