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oGram**
Nya giasmagasinet SVEA"

Brand & LiflTorsäkrings
N. Esplanadg 37. Aktiebolan

Kontor

Oscar Alexiz. Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228
J. N. Carlander.

N:o 90 1901.*** DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. ***
H. W. LJLiUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. 6, Telefon 2770.

H

3
SJIBBC

11 O

Jakob LjungqYists

ätFotografis n ier
Alexandersg. 19

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

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

lf!ocientasie= « «f " " CapeMageri
af förnämsta engelska $ ?ran-;
ska fabriker ««««««

i Rullgardiner $ « «
p « « « « Cinokum

i Belsingfors nya taptt-nffär
Untonsgatan 32 « « " « "

iwti.Kondttori
40 Alexandersgatan 40

Telef. 21

"<*""" r̂"**»" .rff-jr■**" x'i." "V^ v

Helsingfors Elektriska
Belysnings Åktieöolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

'»»£^€€€€€€'

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag

Fredagen den 29 Mars

Georgsgatan

Svenska Teatern,
*" -^Qf- is*

Fredagen den 29 Mars 1901
kl. 7,30 e. m.

Ahonnement N:o 14.
För förstagången

«
Komedi i en akt af Harald Molander

Personerna

Markisen
Hector

Hr Ahlbom.
„ H. Sandbei-c

LarssonFrontain
Dafue . Frk Wiklund

€n ödemarkssaga.
Skådespel i tre akter af Adolf Paul.

Personerna

Hr Bareklind.„ Jjindh._ Malmström

Matti
Heikki
Samuli
Manda Frk Åhman

3. B. Ulickds 1
HrraKTPimscbP

prisbelöntmedguldmedaljvid
många utställningar. Högsta
utmärkelse hederspris (Diplö-
me d'hoimeur) vid utetällnin|
geniBordeaux H

Äug. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors Telef 169.
Tillverkningen står under kontroll af

Filosofi D:r Hj Modeen.

Olga BvI é r
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238

SOL^ems % ta #

Alexandersg;. 46. Tel. 276
11iii

0. Stenberg & C:o
4> Tricotvarunffär

(G. Taht f. d. filial)
Nor.-a Esplanadg. 37. Telef. 1727.

Välsorteradt lager,
billiga priser

Underkläder (Lahmanns)ylleoch

♥ Handskar Jouvins & C:o's Gre^
noble världaberömdaitlvensom an

goda kvaliteter
TM illi1 1 1 1 1 1 11ITT
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Bdväpnade bönder,knektar.
alla akterna spela utanför Mattis stuga vid en insjöinorra Tavastland

Tid: under klubbekriget islutet af femtonhundratalet.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring kl. 10,ut e. m

Sundströms Fotografiatclicr, Pabiansgatan 27—
nu ju &* 21 cs, et* o i unon= mHuASI;sM iJU iIUiIBJ.

CQ
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Q Alla dagar IJ Aio B£ S Wtt && Alla aftnar

Middagskonsert
"" , !*,,.*■* P Aftonkonsert

frän kl. 4-6 e. m. J*.t Damen Orchester G. R,chter. frta fel. 8 e. m.

A.TEZ,IER A.F>QLL*O*

Årabia Försälj-
nings-J4a^a§in, Cvvtl A. W. ERlunä Co.

Vin-(lnneh. G. F. Stockmann) & Spirituosahandel
Glog. 2, Hotel Kamp

t
—

jr*^
Skilnadsgatan 19

Utställning af fabrikens samtliga till-
värkningar, såsom: Telefon 310.

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

förstaklassTapet*erareoch
Iftekoratörsverksiad.

äfvensom af

littala Qlasbruks
tillverkningar, såväl enkla som slipade Johan Svensson.

A Ireas\'inserviser, Fruktskålar, Assietter,
Kannor, Ostkupor m. m.

Sandviks Norra kajen X:o 17. d. v. s. Sandvikens ångsåg,
Teiefon 33 80

SKÅNE", Brand- & LifförsäkriDgsaktiebolag:

0 © e 0 j^ciros 0 0 0 0

säljes bos Rerrar vinhandlare
ocb serveras å alla förstaklas-
sens restaurationer o o c o

I)clsitiglors
6. fl. fijelf generalagent för Jinland.
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Kontor Vestra kajen 18
G. F. CARLANOER.

C. P. DYREKDAHL Fotografisk Atelier. N. Esplanadg, 31.
(Catanis hus]



Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4
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Bode^a EspanoiaStädernas iFinland
Brandstodsbolag Tilbarmoniska SälSskapei (Etablerad 1883) Helsingfors

'jniiii;' i parti och minut af eniasl äkta utländskaför lösegendom
tager försäkringar till låga premier och ned-
-9 dessa med "20 och 50 °/ 0 å de belopp hvarmed

förskringsht^arei 10 och 20 år varitdelegaroibolaget. VINER & SPIRITUÖSACörcSagen den 30 mars 1901.
Oskar Haknlin

40 Alexanderseatan 40, Nya Barngarderoben
Ständigt lager af fär<%a

SarpWäderPopulära Konserten «PÅ§SAGrNf s Beställningar emoctagas.

i
—
i

Progrant: Henrik Gahns'
Tture till op. Le lac des

fées \li.!)ri
Ledig annonsplats Amykos, Qahnclit,

tvålar m. m.2. Vals (Nacht-violen)

}. Sonvenii1 de Sevilla Köhlei order genom Ernst Tolander,
Telef. 1844,

Marsch ur -La Damuatiou d« S. Magasins»?. b.|

CifförsäKrings « *
* * « JlKfiibolaget Uictoria

i Stockholm
meddelar Cifförsäkringar på förmånligaste vrlkor5. Ouverture till op. Der Elie

gende Hollander -Del 6. fl fij«lt. Generalagent för Jiniand
noira Hajen 4. Cekf. 9 45.Fantasi ur op. iSonnaml)ula" . Terschal

(Hr Sisto Veronrsi),

■dl <fl S=S Liszt Lifförsäkriugsaktiebolaget

The Mutual LifeIMlsfeffUssJ'■V1
— _

■
8. Danse persane

Stiftadt 1843
Napn Fonder: Fmk. 1.688.000.000: —

Vinstfond: Fmk. 280,000,000: —
Hela vinsten

> .= WVi o =f =
cc ♥* (--"

*

tillfaller de försäkrade
cc^=«»,Äii«tÄi'«U*fe*' Nyaförsäkringar år 1900. Fmk. 912.000,000

Clt-i
Den enda värkligt praktiska Skrifmaskin som Begär prospekt!

Generalagenturen för Finland€. J\. Knapcs Skrädde- Alex. F. Lindberg,
Helsingfors lilexardersgatan 48,HAMMOND,rietablisenKM. som skrifver alla sju-åk och stilai

Pinnea på lager hos Nytt! Hyfti Nyff!
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien.

Jeat) Sibelius-,'*■■■

tlic^arj l^on? 'Ti

äls^ings
sto.

O"»

it)öfe& 4& Stl)V sång för en röst med piano Pmk "2
*'■■***-**■* Melartin. Legend II

A. v. Kothen. Ave Maria
[i

j^agelsfams

&L

Bolsbao^l. j^efsiogfors pfya Musity>ai)def

Reforro-Brefordrjarer)f K^Mf^

tjänar som registrator och brefbevarare på
samma gång. X.v yppfinnin
erkännande i utlandet.

Pris 5 Fmk
B U

-
4jgt Anderssons nya patentbläckhorn oöfverträff
7" 1;o-t

C.E. Lindgrens BorstbinderiafFär,
Alexandersg. 46. Centrals hus.

A-lla söners ÖDare och gröfre Borstar &, Penslar,
Tamburmattor &Rottingpiskor, Toilettvålar,Amykos, Par-
fymer, Badsvamp. Kammar af nlla sluj?- Speglar & Toi-
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker, Cigarr-
&, Cigarrettfodral m. m. ull billigaste prist^r.

Pris Fmk 4:50Ji!exanaersgatan 17.
r^rtarol^öllorianc PacHnrnnf *a Cart hela dagen. Större & mindre Middagsbestäiiningar, Sexor från 2:50Wpt?l cmdHCti t?IIS> rtebldUrdni til! högre priser. Aftonkoncert fr. kl. 728—11.

ku printemps

l:ma Inlaid Linoleum£ovis de Saligaac k Co. —
i ultramodärna mönster

A. B. Wicander & LarssonsCognac.
En populär konsert

Det har varit en formlig uppsjö af
nöjen den senaste tiden. Den ena soa-
rén har afiöst den andra ochdess emel-
lan har det varit matinéer. Man måste
hafva en järnhälsa och en fyld pung,
om man vill vara med om alt, som
ställes till af polytekniker och skrif-
kunniga, teatermänniskor och andra på
..kofvan" begifna personer, utan att
taga skada till lif eller egendom. Men
utom dessa danstillställningar och mu-
sikalisk-dramatiska matinéer har publi-
ken bjudits på äfvenmera gedigen vara.

Den störstahändelsen uti Helsingfors
musiklif har utan tvifvel Willy Bur-
mesters besök varit. Publiken har
Kiven förstått uppskatta det sällsynta
tillfälle, som gifvitsdensamma, att åhöra
en mästare med världsrykte, ett rykte,
som väl knapt ingen är mera värd än

Willy Burtnester. Herr B. är ju en
gammal gunstling hos Helsingforspub-
liken och då denna publik, svår som
den är att vinna, en gång skänkt en
konstnär sin ynnest, kan han räkna på
densamma. Herr B. ..upptäktes" ju
också egentligen hos oss, och de intima
band, med hvilka han är fästad vid
vårt land, gör honom, om också icke
till vår landsman, så dock till en nära
anförvandt.

Då herr Burmester i tisdags för en
vecka sedaD spelade på den populära
konserten, var Societetshusets stora sal
så fyld af den musikälskande allmän-
heten, som jag sällan sett den. Där
såg inan utom degamla „stamkunderna"
äfven personer, som annars ytterst säl-
lan visa sig ien konsertsalong. Man
kunde se på den tätt packade männi-
skomassan, att den väntade sig något
ovanligt storslaget, och den blef icke
besviken i sina förhoppningar. Så

[""/■era gör sitt intag i vårt g>da
Helsingfors allt hvad den hinner. Re-
dan synes en och annan förskrämd,
halkande velocipedist söka följa den
snö och isfria spårvägen, och är nog
sä misslynt dä han måste vika förmö-
tände spårvagn samt gifva sig Ut på
den hala, träckiga gatan. De refflade
äkta Dunlopringarna äro derför framför
alla andra att föredraga, ty de förhin-
dra velocipedensglidande åt sidan. Hed
sådana ringar äro alla Crescentvelocipe-
der försedda. Crescentvelocipedea är
äiven i alla andra afseenden en första
klassens maskin. Den är elegant, lätt-
löpande, stark, samt i betraktande at
dess verkligen stora fördelar framför
andra maskiner — billig. Exposition
af Crescentcycler är anordnad uti bu-
tiken S. Esplanadgatan 2, invid salu-
torget.

snart herr Burmester framträdde med
-ån violin under armen ljöden dånande
applåd honom till mötes. Herr Burme-
sters enkla och vinnande sätt på estra-
den stämde genast publiken till han.-*
törmån, och genast då han tog de för-
sta dragen med stråken, hade han pu-
bliken helt isitt våld.

Man har kallat Willy Buraie^ter nu-
tidens PagaDjni. Jag har visserligen
aldrig hört Paganini, men jag, liksom
väl de flesta andra har gjort mig en
vi-is föreställning om hans spel. Dci
glödande tonen och den tilldet otroliga
uppdrifna tekniken hafva väl varithut-
vudbeständsdelarna i denna min före-
ställning. Jag måste medgifva att hvad
den torra omständigheten vidkommei
herr Burinester icke når så högt, som
jag hade täDkt. Därmed vare dock
ingalunda sagt, att hans ton icke vore
stor och skön, tvärtom presterar han
något makalöstäfven iden vägen,ehuru
det icke är det högstatänkbara. Hvaci
tekniken äter beträffar har Willy Bur-
mester drifvit den sä till sin spets, att
|ag icke kan föreställa mig, huru en
vidare utveckling af densamma vore
möjlig.

Dä herr Burmester spelar sina svå-
raste saker, vill man icke tro sina egna
ögons vittnesbörd, att det är en en^am
man, som frambringar alla dessa toner
på en violin. Och dock synes herr
Bermester så lugn och så saker, som
vore alt detta blott en lek för honom.

Sagorna förtälja, att dåden grekiske
Orpheus och den finske Wäinämöinen
pelade, icke blott människorna utan
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Tobaksfabriken Helsingfors Elektriska
SAMSONS" W Belysnings Aktiebolag

s^örsfa ocf> bäsfsorferade la-
ger i T\r)hr)å af alla slags

i Tavastehus tillverkningar rekommenderasåt tobaks-
kännare; försök Casino", Samson I", ,,Samson 2"
(Trämunstycken) och 1899".

Kasarminkatu 27 Telef. 9!6.

Toimittaa sähkövaioa.Kommissionslager iHelsingfors hos

Frans Lindberg
Myy sähkötarpeita.ålexandersa; 52. Telefon 2658. Möbler,

tinöambrini Restaurant erl^äi?df
KO5pnser,

O' QQOQQOQOGQQQQ Jo|>D Pai§d>eff,MineralvattenfabrikenSivori & 4» 4>
4t Merikannon Hrfors, Brunsg. 12.§anifa§
IMafionmkasiiiii rekommenderar sina tillvärkningar

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
©85-f Till lai)dsorfei) 530^^5

friff en?balleradf samt oed^ördf
till järnväg eller ångbåt.

Telefo a 3191
Wiipurissa|Helsingissä

Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkafu 20.
Tel. 542. W Tel. 29 22. OQQQi [OOOOÖOOÖ

n

Specialaffär för Korsetter.SUOIH. TEAATTERI.
Köp alltid i'rän specialaffir;utSreta garant

och urval s iser. Order frän lands
mot postförskott \"ia beställnin-

gar nppgii 3. r.höft och midjavidd.Perjantaina Maaliskuun 29 p:nä 1901
O. Grundström, Helsingfors,

Aleimetuilla hiimoilla. EusamiörääijaTb
för Finland, för Akt. 801. Svenska Kor-ett Tallriken

.1 i % si*

1. 1 111.I 11.Slli! ?(aisar)isrr)i
Middagar, Sexor & servering å la Carte.

K^^^Wi^arlÖrenskildalVsiliKlieter emot-
IIl;lc-(<Ml 223.

(Johannisfeuer)

tagasL-näytöksinen näytelmä. Kirjoittanut Hermann Sv-
Q. A. Wickströmclermann. Suonientanut Pietari Alpo

1*
Henkilot

Volgelreuter,tilanomistaja Benjamin Leino
Hanen rouvansa i. ReparationsvärksiadMimmy Leino
Trude, heidän tyttärensä Tvvne Finne. äJ

XJr, KronometrarGeorg von Hartwig, rakenuusmes- och tinare

m% « Ciaranterad prima arbete

tari, Vogelreuterin sisai-enpoika Oskari Salo \i 7 Präcisions-Instrument
Marikke, lisänimellä Sirkko. kas-

vatti \ogelreutin talossa Katri Havtio
Ständigt lager af väl justeradeEetku-Heeta,Liettulainenkerjäläis SS £ Vägg- cch Fickurnameri Mimmi Lähteenoja

Urkedar m. mHaffke, apulaispappi Pietari Alpo.
Plötz, pehtori lisakki Lattu
Emännöitsijä Kirsti Suonio loap §cl^oulfz
Palvelustyttö Veera Juvelius,

Tapahtuu:Preussin Liettuassa olevalla Vogelreu
term maatilalla, nykyaikana Lir)oleun)affär

Ovet avataan kl. 7. Naytäntö alkaa kl. 1/2 8 Boulevardsgafan 28

flft. ORÖDDfIBC'S Sli raaderietabiissement $Klädcsbantfel
21. Unionsg. 21 f. d. T. l>vber«s skrädderi

=Rekommenderas z=
Uälsorteradt laser af prima beklädnadsmaterial

m %
Franska Lifförsäkrings-

boiaget

mmmé UURBAINE,
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs

Garantifonden: 98 miljoner Frcs
£J)\ Bolaget meddelar fördelaktiga foi'»iil<|
gry ringar af alla slag. Genom samarbete med&t/ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'L'r-
g>(> baiiic et la Seine beviljas de försäkradevid

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner
'%£)) bvilka fullkomligt säkerställa såväl den lör-
gh säkrade och hans familj, som ock de p«r--;

söner, med livilka han stiir i affarsförbin-
Sii' <le)se för den oundvikliga förlust, som en
@h- sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-
£? ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter-

skänker nämligen, såsom allmänt bi
iSg) premierna tör hela sjukdomstiden och utbe-
fy^ taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot-®i Ha och resten vid dödsfall.
0jt Bolaget LTJrbaines försäkringar ftro 0}

diirtöv särskildt att rekommendera för her- g2?ö?) rar affärsmän, då det gfiller att säkerställa igyy
större affärsföretag genom Uff&rsäkriog, &fr~~^i emedan gjukförsäkringen motvärkar de led-
samma störingar svårare sjukdomsIall all- S?)

; tid medföra ocli hvilka ofta nog bringabor- 0\ges- och förlagsmanstora förluster.
«2 J För dessa väsentliga fördelarerfordras «Jj)

icke några extra premier utan endast att fffa
den försäkradeafstår från den årliga vinst- jjfS andelen. @

Igjft Generalagenturen: H:fors, Ö. Henriksg. 1.

Öar/ i?o/j <3lnorring. ||

älven djuren och de liflösa tingen un
der° tyst andakt lyssnade till dem, ja,
tillj och med floderna stannade i sina
lopp för att lyssna till deras toner.
Det syntes mig därföricke altför djärft
att antaga, att allamänniskor, som voro
inom hörhåll,då herr Burmesterspelade,
skulle försjunka i stum beundran at
hans spel. Men jag vardt grymt be-
dragen härom sistens på populära kon-
serten. Där fans nämligen en skara
män, på hvilken trollmakten i herr
B:s' spel icke tycktes hafva den allra
minsta värkan. Jag menar — kypa-
rena mig förlåtet varda de
många fula ord jag tänkte imitt bjärta,
då de med sina brickor öfverhufvudet
kilade fram bland mängden, alt uuder
det herr Burmester spelade. Måtte
icke häller de onda önskningar jag i
min själ uttalade öfver deras hufvuden,
då jag hörde deras skrammel medkop-
par och glas, gå i fullbordan. Dä
skulle deras dagar idenna jämmerdal
snart vara räknade, ochde skullehamna
pä ett ställe, där iaar icke vill»göra

ens ett flyktigt besök och där det en-
ligt utago af fackman hvilka torde be-
döma torhållandena med sakkännedom,
icke lär vara odeladt angenämt att
iväljas. Publiken och i synnerhet de

personer, som blefvo serverade midt
uti ett solonummer, syntes ingalunda
belåtnamed Ganyrnedesättlingarnas tjän-
stenit. Jag hade såsom ett effektift
medel för botandet af det onda tänkt
föreslå, att alhniinheten skulle diaga
in drickspenningarna, om den bletve
störd af kyparenas

—
förlät vaktmä-

starenas
— altför stora tjänstvillighet,

men jag har numera efter mogen ef-
tertanke öfvergifvit detta förslagsåsom
orealiserbart. Istället har jag tänkt,
att anstalter borde vidtagas därhän att
hvarje vaktmästare, som icke, då publi-
ken det önskar,iakttager tillbörligtyst-
nad och tillbakadragenhet, borde visas
pä dörrn för att sedan icke mera med
sin syndiga fot fä beträda det heliga
rum, där en konstnär sådan som herr
Burmester uppträder. Likväl hoppas
jag. att hofmästaren på Societetshu.-set
skall öfverflödiggöraen slik åtgärd ge-
nom att vidtaga mått och steg för
stäfjande af det påpekade misstörhål-
andet. A. TI".

-«""►
Notiser

Anna Hofmann (our> éen spela
b i söndag för sista gången. Där

efter skall truppen gläihi äfveii lunds-
orten med rden förgylda"genom gäst-
spel i Hangö, Åbo och Tammerfors.
1 juni torde fru Hofmann-Uddgren åter-
komma, denna gång med en värklig
operettrupp för att under sommaren
spela på Brunnshusets sommarteater.
Af den nuvarande tournéens deltagare
torde endast fröken Palmer samt her-
rarne Elbesen och Sernqvist vara en-
gagerade lör sommaren

Henry Irring har beslutat att vidpass
medlet af April månad å Lyceumteatern
i London framföraShakespearesCoreo-
lanus". Dessutom kommer att å Duke
of York teatern gitvas en serie före-
ställningar af Edmond Rostands _Lai-
glon" (Örnungen), detta förrän Coque-
lins och Sarah Bernhardts där beramade
gästspel skall vidtaga. Hertigen al
Eeichstadts roll utföres därvid af miss
Evelyn Millard.

Högt honorar. Fru Ellen Gulbran
son bar för fyra vintermånader varit
engagerad för 24.000 mark vidBerlin-
-■peran. Enligt Dannebrog har fru Gul
branson idessa dagar reengagerats med

dubbelt yage för hka läng tid, hvaii-
genom hon således för 8 månader er-
hällerden respektablasumman af72,000
tnark

.1 Deutsches Landestheater iPrag har
gifvits en stor Gluck-cykel, omfattande
operorna nDer betrogene Kadi", Die
Maienkönigin" Orpheus", Iphigenie
in Aulis", Iphigenie in Tauris", Arm-
ida", ,,Alceste" och Paris och Hele-

Från Lissabon skrifves den 10 mars
till Berl. Tagebl.: Å Teatro S. Carlos
(operahuset) ägde igår under oerhörd
tillströmning en minnesföreställning till
Verdis ära rum. Etter rLa Traviata"
följde I. Lombardi". Madame Darclée
rönte i förstnämnda opera en utomor-
dentlig framgång.
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direkt importerade från utlandet hos

Hj«^ J§il)d|Fél), S. Esplandg. 12.

Smakfulla och vackra it
| Vy-Postkort

Största och rikhaltigaste lager.
Mycket billiga priser.- |

| Dahlbergs Pappershandel, ♥
fl'eKantiersgatan 15.

fäorra Espignadgatan ?3. ®

H. 8ron?a?)S "Uraffär
Alexaodersgafai? 40

Slutrealiserar hela lagret mod

20, 25 St 30 % rabatt
till följd af lokalombyte

3 O

U

T3

O
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Hotel Kamp.<
G. Richter

Fredagen den 29 Mars !90lc
cd Program

Nicolo-Marsch . . .
Mimosa Walzer . .
Onverture .Maritana

■ische Tanzt
ise, Mazui

Carmen-potpourn

SBBES^3^ Paus e

Rosen ans Hem Sulen. Walzer
rture "Modell" Snppe

Kröoingsmaxsch nProphef ....
Mit fliegendön Hahnen. Marschpot

pourri _ r.in. Mazu
Etrrrm ra .--' !l'Bi< i;

Ä. fl.Paiilseti9s
Ci(|arfianäel.

Unionsgatan 23

i?ekommcäei?as.
Champagne

Montde Bruyére
H flesta Herrar handlande-B säljehirnmuthä

Serveras å alla större hotell & restaura- jJ1'
tioner. PartllajTOT hos h4

Ernst ToSSanrier. fe
Q S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

Trel Bd- Gliberg*

ti KonditoriBageri
52. fllexandcrsg. 52.

ficlsingfors

W:r Damen Orchester

Cognac-, Punsch- och Vinhandel,

Brunnsbiistecitern.

EiiKa Rofmans toumén
KS. s e. m.

IHusiKnummcr.

Den fergylda lergöken
dkr

Kolingames midsommarnamdröm
Revj i 2 akter af Emil Koriander

Personerna

första akten.
Mor Sara, hans hus
Janne. kväsargTabti

Fina, kväsarjänta frk. Gerda Wiberg,

Luft-Kalle \ ,„„...
Kol-Jokke / Illltalf

Péen

/hr Th. Ebbesen,

Ihr A. Sevnqvisi,
frk A. Palmer.

frk Y. Landegren

Majblommao
Yiolau .

L. Rundblad
E. Lorentz.

(iullvifvan

A. Rundblad
hr A. Eobertson

Hndta
lir A. Scrnqvist

En kinesisk boxan
Madame Helsingfors frk Gerda Wibe

hr A. KobertsonEn kypare
Miss Tvåa fr V. Landegren

frk A. Palmer

frk Gerda Wiber

Mor Sara
Mademoiselle Paris [Yl, A. I'alni

Biljettpriserna: 4 mark, 3 mark och 2 mark.

Finska Strä- & Filatt
fabriks Aktiebolaget.

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prisbeiönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommenderar
Filtliattar

för

Damer ét Itarn
Underkjolar
Wi11terblusar

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

Hotel Kän)p.
(Fesfgalen.)

fe> fe/ €& fe

Table cThöte kl. 3—6 e. m.Suppé.
Jones.
Walace
Brahms.
G. Richter
Bizet. lYliddagskonsert kl.'|24— 6 e.m.

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m.
Meuerbeer

9^y €& €& €&Sirauss.
Langentreu.

Hflsincctorv Hufvudstadsbladhts Nya■Tryckeri. Ivu.'

.^^;^ä#&.
Nutidens förnämsta antiseptiska

toiiettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödarkoierab^kterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakteriepå

en minut
enligt intyg från

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

D;r Axel Holst, Professor iallmän helsovård
vid UniversitetetiChristiania.

D:r F. Huedpe, Professor iallmän helsovärd
viå Universitetet iPrag.

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

D:r Girand, vidMunicipallaboratorietiParis

D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo-
ratorium å Kliniska InstitutetiSt. Pc-
tersburg.

D:r K. G.Kuylenstierna, Assiscent vid Farma-
oeut. Institutet iStockholm, m. fl

Finnes till salu å Apothek, Drog-
affårer m. &. ställen samt iparti.

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

11 iiHlAwiiiiinrfat&HM&z**^'\. ■ ■

'Nrx^HTmf^ms^mmsmm^mm^^^wyir^miA

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!
Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktie Bryggeri.
,;xV 4l*r^^toW,AX*a*fa*f>*ff*a*ff*iMbtV

Första%s^a Torsä-Knr)gsbo!age
grundadt 1827 Qeneralagenturen

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

W$M"
är en ny

fagyross,
tillverkad af lin turkisk tobak
brik, endast hos

Fredr. Edv.
52 Alexandersgatan 52

Sämsß-sßinns öäsfat?
för damer och herrar

Praktiska Varma
hos

Alex.F.Xsindherff
N. E^planadg. 83,

ISkherg;

Billiga

.■*■■■■■'£»

.a
a

Alexandersg. 52.

hl. M. Lindberg

aßten.

Telef. 2178. Helsingfors.

Iparti, frän eget fa-

Hotel Kamp.
W:r Damen Orchester

G. Richter
Lördagen den 30 Mars 1901

Program
NovacekG-astaldo-MarscbSusanna, .^panisoher Walzer

Ouverture Rienzi"' . . . .
Rosev
Wagner.
DesormesErwacht! . . .

Öeisba-Polka . .
Traviata, Fantasie

Jones
Verdi

Paus e

G'schichten a. d. Wienerwald. Walzer Strauss.
Ooverture »Piqoe Dame" ...... Suppé.
Schlag der NachtigalJ Filyswesky

(Polio, fur Piccolo, Frk. I.Kohaut).
Auf der Wanderochaft, Potpourri. .Eichter.
Brennemle Liebe, Mazur Srrauss.
Freikugelu-Galopp Fahrbaoh.
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