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Lager: ÄHIbIALL' MA(jÅ DiN ±1 1 Lager,

c/åoqram~
Tidning för Helsingfors

Nya glasmagasinet Teatrar och Konserter.N. Esplanadg 37.
Oscar Åiexiz. Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag

N:o 86 Onsdagen den 20 Mars*** DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. *♥♥
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan

Ljungqvists Svenska Teatern.Jakob

Fagra is (a Ate ier Q--t —^ JS

Torsdagen den 21 Mars 1901
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg. 2.)
kl. 7,:k> e. mTelefon 2453

Utför omsorgsfull*, och till bilhg;i
Ipriser allt fotografiskt arbete såväl För tredje gången

inom som utom atelieren

lHodernasle= « KS €n lyckoriddare.
S?

" * CapeMageri
å.fventyr i 5. akter med ett förspel af Harald Molanderaf förnämsta Engelska $ Trän-

ska fabriker ""««""

Hr Svedber
Hultma

Herr Wulfl' Urijp. p:"i. ISjork.j
Herr Niels Kagg, iråi^^^^JLars Svensson Wiwal^l

å Rullgardiner $ « «
p " " " " Cinokum

i RcUingfcrs Rya Capct-Hffär

m vagant Baroklind
E. Sandb■odeiAnders, hans stallb

Hex-r Peder, kyrkol Wisseltofta Vhll
Unionsgatan 32 " " " « "

ov Bilc Sandbt|^or)ditoFi Fru Margrrete Daa, 1 Wulffs hustruöfströms Gertrud, herr Wnlffs ilottt Frk Viklund
„ TschernVii \]

40 Alexandersgatan 40
Telef. 21 tegr<

lonee, herr Wulffs Hr Ilnestri
Tepe I
Fena i
Mogens, fri

vemaren krama ni i Lti
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag i-Jan gårdsfol
\ L6OI

Kasärngatan 27. Telef. 916.

och slutas omkring kl. 11 e. mServerar elektrisk belysning.
Säljer elektriska materialier.

Börjar kl. 7,

»»»»»»»€€€€€«« Sundström Fabiansgatan 27

MAGASIN DU NORD.
A. W, ERlunfl % Co.xtpJs

Stockmann)(Inneh. Q. F & SpirituosahandelI Inadseatan ig

Utställningaf t v
värknini
Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,

Blomkrukor, Vaser m. m.

sens tionerafvensom af

liifala Qlasbruks
Företaklass Tapet^erareoch

]>eki»ratörKverkMtad.
Johan Svensson.såva i slipad

Vinserviser, Fruktskåiar, Assietter,
Kannor. Ostkupor nr m

SKANE", Brand- & LitTörsäkriDgsaktiebolag:

Ut IM !■

I r

Vin-

-
N ii M

pr

Alla dagar U A {q K 21 WW& &% Alla aftnar
Middagskonsert nuits ■ ■%d ill|j Aftonkonsert

frän kl. 4-6 e. m. W:r Da"n Orchester G. Richter. fran k
, 8p m

A.TELIJER A.POLZ.O.
C. P. DYREKDAHL Fotografisk Åteiier.

aåeiM
3SVEA"

Brand & Lifforsäkrings
Aktiebolag

Kontor

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

3
<a
(fl

O
&)

1901

6, Telefon 27 70
mi~^7^

ErraKs Punsch,
pi isbelöntn uidlllt ■ilj vid

[ögsta
utmiirkel mi me d'bonneur) yid uI gen iBordeaux 1895I^Z—

Åug. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

Tillvärkningen står under kontroll af
Filosofi D:r Ifi Modoan.

Olga B alér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksyantan) 6'
Telefon 32 38.

SQLjjems m m m
m m blornsfer^aodel

Alexandersg. 46. Tel. 276

0. mm & C:o
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Tricotvarmffar!t Taht f. d. filial)

inodq. 37, Tc!ef. 1727
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Jouvins <t C:o"s=

S- W- # ©:o
i^citns © o e a;jjjsäljes hos Rerrar vinhamllar«

och servera alla förstakläs

6. fl. Bjelt Generalagent för Jinland

***<*«f**<jf**<*
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Kontor Vestra kajen 18
C. F. GARLfeNOER. 2

? sr

N. Esplanadg, 31.
/Ca>aris hus)
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Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEL, Skiinaden 4.
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Pris 5 Fmk

Anderssons nya patentbläckhorn oöfverträff
Pris Fmk 4:50

Operakällarens Restaurant ria Cart hela Ä g
s
r?r

Pris?rm

Co l:ma Iniaid Linoleumilouis de Salignac &

Städernas i Finland
Brandstodsbolag

för lösegendom
emottager försäkringar till hlga premier och ned-
sattas dessa ii. : "0å de belopp hvarmed
förskringstagarei 11 1 och 20 är varit delegareibolaget.

Oskar Hakulin
4, 1 Al' ■ ■

Ledig annonsplats
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Hiexandersiiatan 17.

Tilbarmoniska Sällskapet.

torsdagen den 21 Itlars 1901

$7:de

Populära Konserten
Program:

1. Ouvertuiv lill ..Ihita Krim
Waldtenfel2. Les Patineurs, vals
LeoncavaHi5. Intermezzo ur op. BPajazz
TsclinikowskvÅ. ..Casse noi.sette svit

Ouverture miniature. Marche. Danse arabe
Danse Chinoise. Valse des fleurs

Pau>

■>. Ouvertare till op. „Wilhelm
Tell

6. Trio, för två flöjter och harpa
ur L'Enfance du Christ- (ny) Berlioz

(Hrr. Veronesi, Kosonen och frk. Langhammer)
Wagner

Paus

Schubert8. Erlköning

9. Entr'act ut op. Mignon Phomas

Desormes

Pen onda värkligt praktiskf^jlujifiiinskii^oi^

HAMMOND,
som skrifver alla språk och stilar

Finnes på lager In

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Geuci
-
alagenter för Finland & Skandinavien

hagelstams
Bolsl)ai?del.

Refortrj-Brefordoarer)
"^ tjänar som registrator ocn brefbevararo pä

samma gång. Ny yppfinmnj^soii^-ih^sUirshi
4& rkänn nd i itla

Bodega Espanola
(Etablerad 1883) Helsingfors

Försäljning i parti och minut af endast iiktu utländska

VINER «5c SPIRITUÖSA

Nya Barngarderoben
Ständigt iager af färdiga

Barr>Hläder
v Beställningar einottagas(r-^5 K. T. Larsson

Henrik Sahns'
Amykos, €*ahnelit,

tvålar m. tn.
order genom Ernst Tolander,

Telef. 18 44S. Magasins}*. 8

UlctoriaEifförsäkrings * «* » » EHiiibolaget
iStockholm

meddelar Eifförsäkringar på förmånligaste vrlkor
6. B f>ielt. Generalagent för Jiniand

norra Hajen 4. telef. 9«"

Lifförsäkriugsaktiebolaget

The Mutual Life
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

Begär prospekt!
Generalagenturen för Finland

Alex. F. Lindberg.
Helsingfors. Alexandersgatan 48,

<ö> O MusiJsbaodel.
Faier & Wesferluod

Telef. 14 31, Fabiansgatan 16

Nu inlidiiiiiicl stor! nytt lager utmärkta

Flyglar,Piaoi^os,
Bekvirera vår nya piano- ochharmonium katalog

som sändes franoo på begäran

C.E.Lindgrens Borsibinderiaffär,
Aiexandersg. 46. Centrals hus.

Alla sorters finare och gröfro Borstar & Penslar,
Tamburmattor & Rottingpiskor, Toilettvålar, Amykos, Par-
fymer. Badsvamp, Kammar af alla slag. Speglar &. Toi
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker,Cigarr
&. Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.

Recetten för författarene K
N— m et Companie på

Brunnshusteatern.
Imåndags var dat dubbelhögtid på

Brunn. A ena sidan glädjefest, å an-
dra sidan sorgetest. Det torra emedan
törfattarena till „Kolingarna i Helsing-
fors" herrar K. N— -m et Compnnihade
recett; det senare emedan tru Ho'mi_nn
Uddgren tog afsked at publiken. Låtom
oss fasthälla dessa bada högtidlighetei
utan sammanblandningeller förvandling.

Herrar K. N— m et Compani mästf-
icke såsom teatertolk och teaterförfat-
tare iallmänhet vara synnerligen skr-ek
fulla af sig. Hade så varit fallet, l,<_ !"-
de väl icke våaat hafva sin recett i

måndags. Då gafs nämligen ..Den for
gylda" i dess nya omklädnad för tret
tonde gången, ich trettonanses ju van-- icke vara ettsäi ieleslyckl _■ -

Emellertid lyckades rec>-tten mycket
val både i det ena och det andra at-
seendet. Teatern hade „lapp på luckan"1
d. v. s. biljettförsäljaren satt vid sitt
bord och bockade, så mycket han kunde
göra det i sin sittande ställning, oc
beklagade, att salongen icke var större
Det samma tror jag, att äfven herrar
K. N— m et Compani gjorde. Ou<
deras hjärtans önskan varit en verklig-
het, hade recetten för dem personligen
varit ännu mera lyckad.

Såsom en förutseende och på alla
eventualiteter beredd yngling hade ja<r
redan pä förhand skaffat mig en hygg-
lig plats, fiån hvilkeu jag kunde se
herr Knutsens charmantaHelsb gtors-vy.
Är herrar K.N— m et Coinpantssnille-
foster lyckadt såsom revy. sä nog är
äfven herr Knutsens värk det såsom
vy. De goda helsingforsarena blifva
hvarje gång de se sin vackra stad i
sommarsol ech -omma'glans så förtjusta.

Invid salutorget. S. Esplanadgatan 2.
säljes världens populäraste velociped„Crescent." Genom att fabriken aldrig
låtit förleda sig till experiment med s.
k. moderna förbättringar på sina verk-
ligt solida landsvägsmaskiner — tvärt-
m t. o. m. frän 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 „Ciescent" sig pä sina gamla er-
arenheter, i det främst vidhållits en-

kelhet, soliditet och lätthet bos maski-
nen, man någon som helst opröfvad
■orbättring. Enhvar som till våren är-
nar köpa ny velociped,bör därför icke
försumma att ötvertyga sig om „Cres-
cent "-velocipedens prisbillighet i för-
hållande till maskinen, hvilket förhål-
lande bäst frambär ur Crescent katalo-
gen, som beredvilligast tillhaudahäiles
i butiken.

Itt de applådera minst lika intensift
som då kolingarna göra sina galnaste
krumsprång eller sjunga sina roligaste
visor

BApropå dom ja!u Kolingarna ress
numera lika glada i hågen till Helsing-

fors, som de förut reste till Paris.
Särskildt imåndags hade de sin roliga
atton. De gjorde „mellan verserna"
små vitser på eget bevåg, hvilket nu,
liksom annars då de göra det, icke illa
upptogs af publiken. Med den nya
visan, som är bland det fiffigaste som
finnes ihela revyn,gjorde de stormande
lycka. Kupletten i fråga, som sjunges
pä en allom bekant melodi, handlarom
en massa förhållanden i vår goda stad,
men mest dock om:

„kagalen, alt väl!
som stälde till skandalen.
Ni förstår mig väl!" —

Som sagt! fru Hofmann-Uddgren är
icke mera! Jag menar naturligtvis,att
hon icke mera är i vår goda stad.
Något annat menar jag icke. Vi hop-
pas att de milda makter, som skydda
henne fortfarande mätte hafva sin hand
öfver henne och förläna henne enlyck-
lig resa, samt en snart påkommande
lust att återvända! Publiken visade sitt
erkännande och sin tacksamhet mot fru
Hofmann-Uddgren, som lyckats locka sä
mången till ett hjärtligt skratt, gpnoni
smattrande applädsalfvor. Dessutom fick
hon under aftonens lopp emottaga tre

vackra blomsterpjeser.
Framdeles kommer fröken '

—
i ultramodärna mönster

A. B. Wicander & LarssonsCognac. nederlag
Richardsgatan 2

indre Middagsbeställningar, Sexor från 2: 50
Aftonkoncert fr. kl. Va 8— 11.

C£2



AXEL PIHL 6R E N. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj 1898 iParis

,3
b

n Wiberg att ötvertaga tiv R-U:sroller.
Att bestiga den koturn, tru HU. läm-
nat, är ju n g så riskabelt, men lätom
oss dock hoppas, att fröken Wiberg
skall blifva en gunstling hos publiken
likasom fru Hotmann-Uddgren förvisso
varit det. Bölder.

-«"»►-

Teater och musik
Siegfried Wagner har af hr de Pos-

sart, intendent tör de kungl. teatrarna,

blifvit officielt inbjuden att skrifva en
solenn ouvertyr tillinvigningshögtidlig
heten vid „Prinsenregeuten teaterns"
i Miinchen öppnande. Den unge mä-
staren har tillsvidare ej lämnat någoi
definitivt svar.

* *
Den ryktbare tenoren Massinis vackra

beundrarinnor (Masinitska) som dekalla
sig iS:t Petersburg, hafva drabbats af
ett hårdt slag. „Il divo Massini" som
ocksä redan öfverskridit sextiotalet an-
ser sig ej numera kunna tåla vid det
råa och kalla klimatet i S:t Peters-
burg, och har lämnat kejseiliga 0| eran
därstädes föl att för framtiden njuta
af det härliga klimatet i sitt fädernes-

land
—

hvilket emellertid sedan flera
veckor varit höljdt i snö, också det.
Man skall sålunda icke allenast under
nu fortgående säsong ej längre höra
denna berusande stämma ihufvudstaden
id Nevan, och antagligen föga någon-

sin få hälsa honom åter inom detta
samhälle där man täflat omatt öfverösa
honom med hyllning och guld. För
närvarande torde det ocksä knappast
honas någon tenor som fullt värdig!
skall kunna upptaga hans toga med
samma lycka som han i tiden efter-
trädde Calzolari, den förr så ryktbare
nu nära nog totalt bortglömdehjälte-
tenoren.

Om Gerhard Hauptmanns nyaste skå-
despel rMichael Kramer" hvilket nyli-
gen för första gången upjziförts å olika
lyska teatrar, nu senast a Deutsches
Theater iBerlin,skrifves därifrånbl. a.
„Det är ett sentimentalt stycke med
torftig handling. Framgångenvar ock>å
icke afsevärd. Mer än den förstaakten
intresserade den andra, som i deri at
poetisk känsla burna slutscenen höjer
sig till dramatisk värkan. Författaren

ides med tredubbla inropningai

tredje akten med dess realistiska värda-
hussoene^oc^dejnflickad^endmm^
tala samtalen. Sista akten, bestående
af en eiida, endast af likgiltiga infall
afbruten dialog, rönte lifligt bifall.
Handlingens innehåll förmådde icke
väcka något större intresse. En olyck-
lig missbildadmänniska, talangfull, dcck
utan äregirighet, förbittrad och skade-
glad pä grund af sitt kroppalyte, för
älskar sig i en enfaldig vacker värds
tiosdotter, som skrattar uthonom. Hå-
nad, uppretad och förtviflad dränker
den olycklige sig slutligen. Endast i
sonens förhållande till sin fader och i
karaktärisnken af de båda, erbjuder
skådespelet något beaktansvärdt.

Edmond Bostand h.r som redan om-
talats under sin vistelse i Cambo full-
bordat ett nytt helafton stycke som
skall bära titeln: ..Théätre''. Hufvud
rollen är skrifven förCoquelin. Hjältei
som å värdshus, inför rätta och idci
'lagliga lifvet visar glänsande prof på
skädespelarebegäfning, gör emellertid,
kommen fram på scenen, det mest full-
ständiga fiasko. Trots detta upphör
nan ej, att hvar han än uppträder 11
risa och braskande framhålla det äro

rika i att tillhöra konstnärsståndet.
Stycket torde äga ett flertal såväl man-
liga som kvinliga komiska figurer.* *

__;

Operasäsongen å Khedivens iKairo
teater afslutades med februari månad
och med „Ifigenia i Taurus" af Gluck.
Fransmannen Cossira firade en formlig
triumf iden manliga hufvudrollen lika-
som äfven titelrollens framställarinna
M:elle Pacary frän Paris.

Den dramatiska säsongen inleddes af
Jane Hading i »Prinsessan af Bagdad".
Däreiter skall följa „L'Aventuriére"
och „L'Eirangére". Fru Hading är pä
det briljantaste understödd af sina mot-
spelaie brr Calmettes och Magnier.

-*"">-
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SUOf.l TEAATTER!
Perjantaina Maaliskuun 22 p:nä 1901

filbarmoonisen seuran orKcsterin ao«!ia.

mestari 6arp.
1-näjt Kaarle Halme

Gustaf Al:
Ronva Alilstrand. hanen vaim
Sigurd, heidän tyttärensä

Hilma Rantanen
niga Leino.
Adolf Lindfors.
Hemmo Kallin.

Uestai iQarp
Alfred, hanen poikansa
Sofi. palvelustyttö .
Erfte tehtaalainen

Yeera Juvi
Dano s,i!n

Uunin takana.
(Das Vesprechen hinter'm Heerd).

1-näytOksinen laulunävtelma. KivjuittaniitAlexander Baumann
Sftveltanyt Thomas Koschat

Specialaffär för Korsetter- i
och v

alltid Iran su^^idiUj
m. priser. Urder 1

mot postförskott
gar uppgifves, brösst, höft och midjavidd

O. Grundström,
En»amiörs:iljaie

för Finland, föl

■garanti, läge
land^ortPi^^ställnin

Helsingfors,
Svenska KorsettfabritHol

~
j * * \

l(aisar)ien?i
.Middagar, Sexor & servering ii la Carte.

Beställriirigjirförenskilili^Bstligheter emot-
■lelefon 223.

Q. A. Wickström

Hennnu Kallio.
Evert Suonio.
Aliiui Auer.

Michel Quantner ravintoloitsia Altenaussa
I.ui>l. hanen polkansa
Nandl, paimentyttö, Quantnerin perheessä
Vapaaherra von Strizow ....
Eosel . , . . .
Veferl .....'...
Amrei

TaaviPesonen
Elli Malm.
Olga Leino.
Klvira "Willman

Custna tyttöjä.
1-näytuksiiiou koomillinen O{ icivtti. Savoltänyt Franz von Suppé

Uppinia
Monachia

Estramadura
Rovata
Belgradia
Madjara

lustyttöSidonia. palv€
Agamemnon ]

Ovet avataan kl. 7 Näytäntö alkaa k:lo l/s 8

TID. tiRÖI)DJI6C'S Sk

tagas

Reparationsvärksiad

och tinare

jjg| a Oaranterad

JPräcisions-JMStrnment

yVT^y^r
ö prima arbete

Ständigt lager af väl justerade
SS? cch FickurVägy-ta

Urkedar m. m

luar |)cfyoulfz

LirjoJeurpaffär
Boulevardsgafai) 28

rädderictablissement $ Kläacsbandel
21. Unionsg. 2i f. d. T. nvb«r«s skrädderi

Helsingfors Elektriska
i» Belysnings

Kasarminkatu 27 Telef. 916

Toimittaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

QQOOOQOQQQQQOQe
Mineralvattenfabriken

§anifa§
rekommenderar sina tillvärkningar

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefo n 3i 9i

0000OO©©

m i
Franska Lifförsäkrlngs-

bolaftet
®
i Wjf
mm LURBAINE,a ®

iAktiekapital: 12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcs

0\ Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- &,\
*£v rinear af alla slag. Genom samarbete med

sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL»Ur- lg!{!
baii.e et la Seine beviljas de försäkradevid 0\Jv sjukdom och olycksfall särskilda förmånerg^ hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för-

0y säkrade och hans familj, som ock (le per- 0)
söner, med hvilka han står i affarsfbrbin-delse för den oundvikliga förlust, som en S/;

0\ sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 0\ler en olyckshändelse medföra. Bolagetefter- 'g?ioj skänker nämligen, såsom allmänt bekant.
gjJR. premierna för hela sjukdomstiden och utbe- 0)
m* taliil" at kapitalet, om sjukdomen är obot-

lig och resten vid dödsfall.
gg). Bolaget LTrbalnes försäkringar äro g3)därför särskildt att rekommendera för her-esj) rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
o\-, större affärsföretag genom Ufförsäkrlng, <&h
w emedan sjukförsäkringen motvärkar do led-
ÖSi' samma störingar svårare sjukdomsfall all-

tid med<öra och hvilka ofta nog bringabor- 0)*&? ges- och förlagsmaiistora förluster,
För dessa väsentliga fördelarerfordrasicke några extra premier utan endast att gjji■g* den försäkradeafstår från den ärliga vinst- %:andelen. g^

gg) Generalagenturen:H:fors, Ö. Henriksg. 1. iSB),

Car/ £?o/j fjinorring. p

Tobaksfabriken

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

Kommissionslager iHelsingfors hos
Frans Lindberg

Alexandersg. 62. Telefon. 2658.

Yr, Kronometrar

Aktiebolag

Gambnnt Rcstaurant.
Sivori & 4» &

4? Merikannon
l*iaie»msskasiiiii

Wiipurissa |Helsingissä
Aleksanterinkatu 21. jjj Wladimirinkatu 20.

Tel. 542. « Tel. 29 22. Ooooo©

W

o

m

= Rekommenaeras =
Uälsorteradt lager af prima beklädnadsmaterial

Is*örsfa ocl? bäsfsorferade la-
af alla slagsger i

Möbler,
titt allipänf er^ärjdf billigasfe
priser, J>os

Jobo Pai^eff,
H:fors, Brunsg. 12

085-- Till laodsorfer) sär>de§
friff enjballeradfsan?f i^ed^ördf
fill järnväg eller åijgbåf.
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Bri!tiiisbusteaterit.

W:m EKBER3, Coqnac-, Punsch- och Vinhandel,

/1% o<?\D O iL-

Jlnna Roffiiann-tournen
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Å. jl.Paiilsen^s Finska Strä- & Filthatt
fabriks Aktiebolaget.Cij|aFfyanäel.

Unionsgatan 23 Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.
Irekommeäerasl PrisDe!ontpa^B|

ningen i ParisChampagne

Mont de Bruyére rekommenderai
iesta Herrar handlande. I

FilthattarServeras ll^^ttioner. I'ariiliUfW^^^^^^^^^^B
Ernst TolianaerV

fK S. Magasinsgatan 3. TeL_l£_£å Damer *& Baru
fred. €dt>* €Kbcrg.

■&KonditoriBageri
Underkjolar

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.52. Jllcxanckrsg. 52.

Hotel Kamp.
nyirci iiciiT/p»W:r Damen Orchester

G. Richter (festsalen.)
Damen Trio Yel!e

Onsdagen den 20 Mars 1901

Table clliote k!. 3—6 e. m.
Program

Husarens
i. Ouverturt Wiiddagskonsert kl.'|24-6e.m,
t. Loin du bal. Intermezzo

"Suppe.
LconcavalloH^TiTuTiacci. fotpourri

7. Auftreten des Damen Terzettes Yelle Aftonkonsert fr. k!. 8 e. m.
J^\Vehi!»\vn^Gesäng^ Walzer . .
LO. Auftreten des Damen Terzettes Yelle

ftuf der Laute
IU SU JU 'la.c«/ ©^ eh c?.Wetatschek

Helsingfors, Hufvudstadsbladhts Xva Tryokeri. H> 1

mååtäXtsåkw^M^-
95-' (T «»V

TAMWEBFORS W 6|Billigaste priSi

iWa
3 ccb spirituösa

direkt importerade från utlandet hos

=H]Clf vS kindgrCl), S. Espland

$ Smakfulla och vackra if
| Vy-Postkort *

Största och rikhaltigaste lager.
Mycket billiga priser.

| Dahlbergs Pappershande!. 5
ffiexandersgatan IS.

« *o© <©» 0

H. Bromans Uraffär
Alexaodersgafai) 40

Slui: 'ali erar hela lagret med

20, 25 50 % rabatt

T dag Hl. $ c. m.

Itlusiknumnicr. Uisor ocb Kaplemr af
frK UJiberci samt hr Renström.

Kolingarne iKringlors
Revj \ in.* C:o

Personerna

Tobias

frk E. Lorentz,
/hr Th. Ebbesei)!■ luffar

Slina. [liga .^^^^fl
Fécn

i hi' A. Se-rnqvisl

In- A. Ro

HncJra aKteu.
hr Th. Ebbesen.
11!' A. StM'lH]\LSI.
hr I'. Hellström,
frk Gferd i u ibi ie

Ålandska dufvor
hr A. Robertson.

/fri; Gerda fl iberg,
\frk Jane Carlsson.

Förste tidningsiioiken\
Andre .. /
En bodegaflieka .

A- Robertson
Den finska musiken . . . ■ I't'k A. !\ilhht.
i-:n ih-i^iM^riM-^Uuiiim- hr F. Hellström.

/ trl; A. Palmer

I^^'
' ' !; ;■" ;

■■I^^^B- IVk S. UunilMa.l.
IFrk A. ftttndblad.

-!. Cavlsson.
H.i' C. L;m<]r"Tcn.

Biljettpriserna: 4 mark, 3 mark och 2 mark,

i

T

Kaktusen
Vallmon
Prestkrag*
Chrysanth
!<■,■ ■ 1
Penséen
Blåklinten

Ålexandersg

5. Cad

B. Wi<

agrgensal

alla större

Marsel

dame

hotel

nch

"estaura-

Riolater
atrana

Ziehrei

ri.i;

i^?^

■sutstäil--1900

mmm.mgm
Nutidens förnämsta antiseptiska

toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödar kolerab^kterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent i bakteriologi vid K,

Karolinska Institutet i Stockholm.
D-,r Axel Holst, Professor i allmän helsovård

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

vid Universitetet iPrag.

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

JB D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis
D:r M. Raskina vid Pi-ofessor Afanasjeffslabo-

ratorium å Kliniska InstitutetiSt. Pc-
tei-sburg

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

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

I|ä|pgE^gHsp!Pf^3MHpi-^WB9^pi«'

I
—

■ ~— ■ 1 1lii Sornäs Pilsener! | M

Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktieBryggeri.
gswtmzm&Mmmmzmmmsm

Första%sJ^a Försäkringsbolaget
grundadt 1827 Generalagenluren

N. Magasiusg. 1. Tel. 231.
Brand & Olycksfallförsäkring,

»WJ^W
är en ny

tillverkad af fin turkisk tobak. Iparti, från eget fa-
brik, endast hos

Wredr. EdV.
52 Alexandersgatan 52

Sämsß-sßinns öäsfai?
för damer och herrar

Praktiska Varma. — Billiga

-Alex. JF\ £,£mdberff
N. Esplanadg. 33.

Hotel Kamp,
W:r Damen Orchester

G. Richter
Damen Trio Yeiie.

Torsdagen den 21 Mars 1901
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1. Öb Sch

tenstreich

ficlsistgfors

Ganne.
Boieldieu
Gillet.

l^> fey

52. Telef. 2!78. Helsingfors.

Program
Durch! MarschPolarstern, Walzer.... ■ . .
Ouverture ..Martha"
Waldnixlein tanzt, Caprice . .
Wiener Leben, Polka ....
Der Tribut v. Zamora. Fantasie

Auftreten des Damen Terzettes YeileCarmen-Potpourri
Tanz Prioritäten. Walzer
Auftreten des Damen Terzettes YelleAlla Stella contidente. Romanze .Im Stnrmschritt; Galopp

Richter.
Waldteufel
Flotow.
Stix.
Strauss
Gcmnod

Bizet
Strauss

Robandi
Strauss


