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iNya glasmagasinet
N. Espianacig 37.

Oscar Åiexiz.

N:o 84

»»* DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. ♥♥*
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå.

Jakob Ljangqvists

itelierFotografiska
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

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

modernaste-
|H| " « Capet-lagcrj

af förnämsta engelska $ Trän-
ska fabriker "«""""

i Rullgardiner $ " «
p " " " " £inoieunt' i fiehingfors nya tapet-flffär

Unionsgatan 32 " " " " "

lh*M HöDditOPi
40 Alexandersgatan 40—

Telef. 21 ■<

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27- Telef. 916.

Serverar elektrisk belysning.
Säljer elektriska materialier.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Fredagen den 15 Mars.

Georgsgatan

Svenska Teatern.
■
—̂ ty—
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Fredagen den 15 Mars 1901
kl. 7,80 e. m

A-honnement W:o 13.
För första gången

€Muék lav /4H AM« /m\ _n_i réa. må A.ti IVCKOfIUuarC« Avg. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors Telef 169.
Tillverkningen står under kontroll af

Filosofi D:r Hj Modeen.

Olga Bul é r
Modist

Skiinaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

SQL^ems m % %
m m blomsterhandel

Alexandersg. 46. Tel. 276

0, Stenberg & C:o
\f Tricotvaruaffär

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

Välsorteradt lager,
billiga priser

Underkläder (Lahmanns) ylle ochT
Handskar Jouvins & C:o's Gre-

noble världsberömda äfvensom an-
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Mor Barbara, herr Peders hustru
Jonge, herr Wulffs hingstridare
Jepe I
Jens /
Mogens, fru Lenas salsknekt . .

Äiventyr i5. akter med ett förspelaf Harald Molander.

Personerna
Herr Wulff Grijp. på Björkeberga
Herr NieisKagg, från Helsingör
Lars Svensson Wiwalt, en vagant
Anders, hans stallbroder
Herr Peder, kyrkoherre iWisseltofta
Obrister Munkhoff
Capitän Salomon
Herr Vincent Biide, från Hessleholm
Herr Rönnov Biide, hans broder
Fru Margrete Daa, herr Wulffs hustru
Gertrud, herr Wnlffs dotter
Fru Lena Daa, på Öretorp, fru Margretas syster
Fru Oarin Grubbe, deras franka, trolofvad med 1:

Vincent

Tavernaren och gäster krämare-Compagniets tavern i Ltibeck,
Tjänare och gårdsfolk.

ILlibeck och Skåne på 1600 talet.
Mellan 3:dje och 4:de akterna intet uppehåll

Börjar ki. 7,^0 och slutas omkring kl. 11 e. m

Hr Svedberg.„ Hultman.„ Bareklind.„ H. Sandberg.„ Ahlbom.„ Stavenow.„ Engelbrecht.„ Larsson.
V. Sandberg.

Fru Bränder.
Frk Viklund.

„ Tschernischin.

■Preoht.
H"v !jindström

/ „ Precht.

Hr Lind.

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 27.

SVEA"
Brand &. LiflFörsäkrings

Aktiebolag
Kontor

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

1901

16, Telefon 2770.

fo. ttlkßels i

Hrraks Punsch,
prisbelöntmedguldmedalj vid
många utställningar. Högsta
utmärkelsehederspris(Diplo-
me(I'honneur) vid utställnin-
geniBordeaux1895. I

Arahia Föt^älj-
nin^s-|4a^a§in 5

(lnneh. G. F. Stockmann)
Glog 2, Hotel Kamp

Utställning af fabrikens samtliga till-
värkningar, såsom:
Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,

Blomkrukor, Vaser m. m

äfvensom af

liffaia Qlasbrußs
tillvärkningar, såväl enkla som',slipade
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,

Kannor. Ostkupor m. m.

SKANE", Brand-

A. W. ERlunfl & Co. **SM
Vin- & Spirituosahandel rSkilnadsgatan 19

Telefon 310.

första!klass Tapetserareoch
Dekoratörs\erkstad.

Johan Svensson.
Sandviks Xorra kajen X:o i7.5J.~v. s. Sandvikens ångsåg,Adress

Telefon 33 SO,

& Lifförsäkringsaktiebolag:
Alla dagar II Å f ffilI |f n »M g<« Alla aftnar

Middagskonsert
"

„ „
'

A ,,-. P Aftonkonsert
från kl. 4-6 e. m. W:r Damen Orchester G- Rlchter- från kl. 8 e. m.

A.TELIER A.POLZ.O.
C. P. DYRINDAHL Fotografisk Atelier.

(§barr)pa£>r)e
8.<H. # @:o
&a © g Reims &@ G &

säljes hos fierrar vinhandlare
och serveras å alla förstaklas-
sons restaurationer o o

Relsingfors
€. Ji. fijelt Generalagent för Jinland

#tf#<6#<6i6#tftf##
Kontor Vestra kajen 18

G. F. GARLANOER.

N. Esplanadg. 31.
(Catanis hus)
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Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
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(Hr. Willy Burmei

Paus

mezzo ur op. nCavalleria

t praktiska Skrifmaskin som

HAMMOND,
som skrifver alla språk och stilar

Carl Jacobsen & C:o

Finland & Skandinavien

000fs % m m m
, ageföia^s Q

Keforrr>-Brefordr)arer>
samma gång. Ny yppfinnin
erkännande iutlandet. _ ris 5 Fmk.

ånderssons nya patentbläckhorn oöfverträff

Oni^r^käflSir^nei RpQfaiir^nf å la Cart hela dagen- Större & mindre Middagsbeställningar, Sexor från 2:50Wpi^r dftdlSdl t?Hb neSiaUrdnl till högrepriser. Aftonkoncert fr. kl. V« B— ii.
£ovis de Salignac & Co. l:ma Enfaid Linoleum

Städernas i Finland
Brandstodsbolag

för lösegendom
tager försäkringar till e .-mier och ned-

sättas dessa med 25 och ■ ""'■',■ å de belopp livarmed
förskringstagarei 10 och 2" ar varit delegaroibolaget.

Oskar Hakulin
10 Åli

Ledig annonsplats
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€. J\. Rnapcs Skrädde-
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flksanctersgatan 17.

Tilbarmoniska Sällskapet.
=^ ty -v»

Cördagcn den ic mars 1901

$4:de

Populära Konserten
Program:

rzo. för stråkinsti

Paus

Brefkort från Paris

Mars 1901

Huru tiderna förändras! Pör knapt
tio år sedan ansågs en ung nybörjande
kompositör nära nog som en pestbe-
smittad och ingen teaterdirektör ville
så mycket som ens se åt honom. I
dag talas det ej om annat än nya namn.
Inom några få månaderhafva uppträdt
en Vidal, Samuel Rousseau, Georges
Marty, Emile Trépard, Erlanger, Char-
pentier, Xavier Leroux och Gabriel
Pierné. Med olika framgång visserli-
gen, men litet hvar likväl emottagna
med sympatiskt öfverseende af såväl
kritik som publik. Och för närmas-.e
framtid namnes ytterligare fferstlitigs-
arbeten af Bruneau, Hue och Alexandre
Georges. Det är värkligen en lifaktig-- m kan komma hjärtat att klappa
af glädje hos alla den franska musik-
skolans vänner.

Likaväl somXavierLeroux'„Astarté"
emottogs å Stora operan, lika varmt
var emottagandet af „La fille de Taba-
rin" (Tabarins dotter) en vecka senare
a Opera Comique.

Herrar Victorien Sardou och Paul
Ferrier hafva skrifvit en charmant vers
öfver gamle Tabarins försvinnande och
mystiska död. De hafva tagit sig an
denna historia som för snart trehundra
år sedan uppskakade massorna a place
Dauphine och däri inflikat frågor och
svar och skämt ur egen fatabur samt
af det hela skapat alldeles förträffliga
roller isynnerhet en förden framstående
skådespelare vi känna under namnet
Fugére. Och framför allt hafva de
gifvit Cabriel Pierné tillfälle att kom-
ponera förtjusande scener och att bland
dem inströ harmoniska hugskott och
orkestrala effekter af stående värde.
Hans skicklighet, snille och förmåga
att kombinera de olika motiven kunde
liknas vid en ciselörs.

Invid salutorget. S. Esplanadgatan 2.
säljes världens populäraste velociped

Genom att fabriken aldrig
låtit förleda sig 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 -Crescenf sig pä 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 för-
hällande till maskinen, hvilket förhål-
lande bäst framgår ur Crescent katalo-
gen, som beredvilligast tillhandahålles
ibutiken.

Jag har nu endast antydningsvis be-
rört den härmed vunna segern för tea-
tern, författaren och kompositören,menskail inom kort återkomma tillutföran-det, både det vokala och detorkestrala.Vill endast tillägga att rollen, alldele.

förträ1fligt återga»s af M:elle Mastio
som förstod att låta den öfver den-
samma hvilande ingenuitén ochbarnsliga
bahaget framträda synnerligen vackert:
att orkestern under André Messagers
insiktsfulla ledning genom sitt afpietet
för komponisten genomandade spel, i

icke ringa män höjde det goda intryck
pjesen också i sig själf redan gjorde
på publiken och att Albert Carré, hvad
angär utstyrsel och iscensättning, åstad-
kommit det hardt nära omöjliga,att

P. V-öfverträffa sig själf

-4m|^-

Teater och musik
Björnsons Laboremus". BergeDS

Tidende" meddelar, att. Björnson, en-
iigt ett privatbref till en vän, planlag;
ger en komedi, som han länge haft '
tankarna. Arbetet måste emellertid
snart afbrytas, emedan Björnson ska
resa till Tyskland, hvarifrän han mot-
tagit en mängd inbjudningar, ej m!lJst
nu, efter Över segertåg ge-
nom Tyskland. ,

Tidningen upplyser, att Laboreuaus
snart skall utkomma ibokhandeln- -^
framstående tysk litteraturliistonker'

haft Tillfälle att lä a dramat,yttr*

1. Ouvc

2. Vals
5. Sche

">. Ouve

(k Kon rt, för violin

7. Rh

sticana

iultramodärna mönster
A. B. Wicander & LarssonsCognac.

m

te»

Eiohardsgatan 2

Helsingfors,

och brefbevarar

Pris Fmk 4:50

Spoiu
Rubinstein
Mendelasokn

Massenet

Mendelssohri
ter),

Liszt

Mascagni

Mozart

som rönt största

Bodega Espanola
Helsingfors(Etablerad 1883)

Försäljning i parti och minut af endast äkta ut]

VINER & SPIRITUÖSA

Nya Barngarderoben
r .. Ständigt lager af färdiga

San>lslädcr
Beställningar emottagas,r

- te,x..T
K. K. Larsson

Henrik 6ahns'
Amykos, Gtthttelit-,

tvålar 111. m.
order genom Ernst Tolander,

Telef. 1844,S. Magasinsg. 8.)

yieteriaCiffersäkrings « ** « « flktiibolaget
i Stockholm

meddelar Eifförsäkringar på förmånligaste vrlkor
€. H R|elt. Generalagent för Jinland

norra Kajen 4. telef. 9 45.

Lifförsäkriugsaktieboiaget

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. 912.000,00(

Begär prospekt!
C^nerakgenturen för Finland
BHMHUk Lindberg.Alex,

Helsingfors, Alexandersgatan

)4elsu)gfors pyaQ
$2 Q

Fazer & Wesferluijd.
Telef. 14 31, Fabiansgatan 16

Nu inkommet stort nytt lager utmärkta

Flyglar,Pianos,|"(armos)ier.
Rekvirera vår nya piano- ochharmoniumkatalog,

sändes franoo på begäran

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

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



AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj 1898 i Paris.
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SUOIH. TEAATTERI
Perjantaina Maaliskuun 15 p:nä 1901

Sota Valosta.
loogineen

littanul Eino Leino

Hen

Vainämöinen

veitikka v
overi.

fNoita-akka,Mieron vaimc
Tuli v

\ Kuningatar,

Mariatia i
Viiokannas. korven nkko ....Humus, rikas talonpoika ruotsien kylassjRuoja. hanen emäntänsä . .
Tapani,entinen saksa, nykviianRuotaksen tal]
Pilka pikkarainen, Ruotuksen talossa
Pajapoika. Ilmarisen luona....

\ Überg
Eaarle Halnie

Hemmo V

Kirsti Suonii
Alrksis Rau
Olga Leino.

Olée Salu.
fOskari SaloJPietaöi Alpo.
|Evert Suonio.

Pesonen
IOtto Närhi.
IEvert Suonio.
<Eino Salmela.

Snsimmäinen |
Toinen
Kolmas t
Neljäs. J
Karhu.
Villikissa.
Susi,
Kettu, Po
Karppä.
Ahma,
llves.

'
Paimen
Airut.

Närt

Kalevalau ja PohjolaD kansaa ritareili j.'nT."v. m

Kuvae 1ma t,

s:s kuvaelnu.. Polyolan taolt
(Pitkä vsllalka).

ö:s knvaelma. VllinOlSli3:s kuvaolnia. Kuotuksen tup
4:s „ Metsä.

(PitkS Täliaika),

Ovet avataan kl. 7: Näytäntö alkaa kl. 728,

/* "♥ I\V1211/lSjL* <P 2i.. Unionsg. 2i f. d. T. nvbcras skrädderi

Tobaksfabriken

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

Kommissionslager iHelsingfors h

Frans Lindberg
åiexandersg. 68. Telefon 2658.

Elektriska wHelsingfors
AktiebolagBelysnings

Kasarminkatu 27 Telef. f!!6

Toimittaa sähkövaloa
Myy sähkötarpeita.

OGQQQOQGQGOQQQ©
Mineralvattenfabriken

§anifa§
rekommenderar sina tillvärkningar

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 3191.

QQOQOOQQQQQ

för Korsetter.Specialaffär
Köp alltid trkn specialaffär: störstagaranti.

och urval samt låga priser. Order frän landsortenex-
pedieras omgående mot postförskott. Vid beställnin-
gar uppgifves. bröst,höft och midjavidd.

Helsingfors,Q. GruniLLiunjj
EnsamförsS] ie

för Finland, för Akt. Kol. Svenska Kor-et t fabrikt-n

% &

l(aisaoien)i J^esfauraof
Midda gar, Sexor & servering ii ia Cartc

Beställni r fe

Telefon 223
Q. A. Wickström

Reparationsvärks ad

XJr, Kronometrar
och tinareW ■

fe » 1
agg» _ Garanterad

PTäcisions-Instrument

mC^^^ GSB O prima arbete
Ständigt lae" å ■er af väl justerad

SS c Vägg- och Fickur
Urkedar m. m

luat? §cfyötilf;£

Lir)olcun)affär
Boulevardsgafao 28

W "t
Franska Lifförsäkrings-

bola&et
.-.'■

-
t

m m
#Aktiekapital: 12 miljoner Frcs

Garantifonden: 98 miljoner Frcs
Bolaget meddelar fördelaktiga försäk-

ringar af alla slag. Genom samarbetemed
>juk- och olycksfalltTn-.-äkringsbolagetL'L'r-
balue et la Seine beviljas de försäkradevid
sjukdom och olycksfall särskilda förmåner
hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för-
siikrado och dans familj, som ock <ie per-
soner, med kvilka lian står i affärsförbin-
delse för den oundvikliga förlast, som en
sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-
ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter-
skänker nämligen, såsom allmänt bekant.

gg) premierna förhela sjukdomstiden och utbe- &h
taiar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- gS.
lig och resten vid dödstalL

&ft Bolaget LTrbaines försäkringar iiro &h
därför särskildt att rekommendera för her-
rar afTärsniän, <lv det gäller att säkerställa

0\ större affärsföretag genom liflTörsäkring, gw~^ emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- 'y&
Ö^. samma störingar svårare sjukdomstall all-
0\ tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- 0\-ges- och förlagsman sto ler.
&)) För dessa väsentliga fördelarerfordras
gg) icke några extra premier utan endast att gfc

'len försäkradeafstår från den årliga vinst- imT
andelen. *&)

&h Generalagenturen:H:fors, Ö. Henriksg. 1. |%
Qarlvon *3£norrincj. p
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tiambrini Restawrant
Sivori & *

Merikannon
I**IanomakasifnI

Wiipurissa |Helsingissä
Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.

Tel. 542. vi/ Tel. 29 22.

att läsningen af Laboremus" var en
af mitt lifs största njutningar".

Den nya operetten af ..Geishans"
kompositör, „San Toy", gafs härom
dagen på Centralteatern i Berlin för
första gången. Den beskrifves som en
typisk representant för den engelska
dansoperettgenren. Imusikaliskt hän-
seende lär emellertid Sidney Jones' nya
operett kunna betecknas som ett fram-
steg. Den är mindre maniererad, ocb
de flesta numren äro omsorgsfullt ut-
arbetade, äfven om instrumenteringen
fortfarande är kompositörenssvaga sida.

,0m texten tiger man hälst", skrif-
ver ,,Berliner Tageblatt". Den handlar
om en kinesisk mandarin, som utgifvit
sin dotter för en son, för att hon skall
slippa ifrån tjänstgöringen i kejsarens
kvinnliga lifgarde. Denna idé göres
till ram för en sång- och danskonst,
som ej har det minsta med dramatik
att skaffa.

Publiken applåderade iförsta akten,
men sedan var stämningen matt.

*
„Geishan" iKristiania. Pa Central-

teatern iKristianiauppfördes -Geishan"

ifredags af Linden-turnén med fröken
Rosengren i titelrollen, fröken Eklöf
som Molly, hr Ullman som Pairfax och
hr Sandgren som markis Inmari.

Pubfiken var vid det bästa humör,
och utförandet får berömi Kristiania-
tidningarna.

* **
Det nya treakts musikdramat „Der

arme Heinrich" af Hans Pfitzner, Ii
bretton efter en legend från medeltiden
af James Grun, rönte vid sitt första
uppförande å k. operan i Berlin ett
välvilligt mottagande. Ilibretton ät
det från Hartmann von Aues berättelse
lånade stoffet delvis odramatiskt och
äfven alltför bredt behandladt, skrifver
en recensent. Musiken öfverträffar ge
nom djärfhet i kombinationer mänga
moderna musikdramer, böjer sig äfven
mångenstädes till värklig storslagenhe:
och kraft i uttrycket. Ölta anslutei
sig musiken till Richard Wagners ton-
skapelse. Särskildt har kritiken lofor-
dat kompositörens mästerskap iorke-
streringen.

Notiser

Fru Siri von Essen gifver om sön-
dag med benäget biträde af fru Caste-
gren, herr och fru Bareklind, herrar
Lindelöf och Merikanto en konsert i
Brandkårshuset. Programmet upptager:
„Stormen i Finland 1890". „Bergliot"
samt .Japansk saga", utförda af fru
v. E.sen; en romans ur op. „Geishan",
en kuplett ur op. „Fägelhandlaren"
samt visor och kupletter, hvilket alt
utföres af herr Carl Bareklind; fru
Hilda Castegren medvärkar med några
visor bl. a. „Hun er min" „Kan du
kjende mig" m. fl.; herr Carl Lindelöf
spelar „La gondoliera" af Ries samt
Mazurka af Wieniawski; vidare utför
fru Georgina Bareklind en spansk dans
"ch en militär polka. Pianopartiet i
melodramen Bergliot utföres af herr
O. Merikanto. Björnsons melodram
„Bergliot", som fru von Essen senaste
är utfört å en konsert härstädes, har
blifvit upptagen med anledningaf den
rramgäng densamma då väckte. Märket
K. i rNya Pressen" skref därom att
-lensamma rgjorde ett storslaget intryck
genom fru v. Essens individuelt upp-
fattade deklamation, denna understödd

af den härliga musik, som Grieg kom-
ponerat".

Vi taga för gifvetatt fru v.Essens
förträffliga framsägningskonst och mön-
stergilla diktion i förening med det
anslående programmet skall fylla kon-
sertsalen till bräddarne.

* **
Camille Erlanger, den franske ton-

sättaren, har till en text af Catulle
Mendés komponerat en ny opera, som
heter „Le fils de I'étoile" (Stjärnans
son), som först skall uppföras på Mon-
naie-teatern i Bruxelles.* **

vDönviksprestgdrd" uppfördeshärom
dagen i E. Jonas1 öfversättning på
Stadttheater i Altona och fick ett vän-
ligt mottagande. Ihufvudrollen lär
hr Forecht ha varit förträfflig, och sce-
nen mellan honom och läraren i3:dje
akten värkade i hög grad gripande.

-<""►-

prick alltid
»jMonopole sec"!

*

OQO G

Rekommenderas =
Uälsorteradt User af prima beklädnadsmaterial

I s*örsfa od) bäsfsorferade fa-
-1 af alla slagsger i

Möbler,
fin er?sär>df billigasteallmä^f

fcospriser,

Jobn Paisd>cff,
H:fors, Brunsg. 12

085-- Till landsorter) $äi)des
fritt en^balleradt santf nsdl^ördt
till järnväg eller ångbåt.
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En sjömansgosse
Ålandska dufvor
En garcon "

Försto tidningspoiken1
Andre
En bodegatlicka.
Hr Helsingfors .
Den finska musiken
Tobias .
Mor Sara
Kväsargrabben
Tjinonan
Kaktusen
Vallmon Sörnäs Pilsener!

Sörnäs Porter!
Prima råmaterial.

Prestkragen }
< Ihrysanthemum ,

Blåklint
En poliskonslape]

Prima vara.
SörnäsAktieBryggeri.

Biljettpriserna: 4 mark, 3 mark och 2 mark,

MkiÄMfi^Maä

Försfa%s^a För^ä^riogsbolage1

Å. JL Paiilsen's grundadt 1827 Qeneralagenturen
N. Magasinsg. 1. Tel. 231.

Brand & Olycksfallförsäkring.
Finska Sira- & Filtet

fabriks Afctieliolapt.Qi^BPfyßnäei.
#Kl^^i"Unionsgatan 23 Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

är en ny
t?cßonimeclet?as. fapyposg,Prisbeiönt på Världsutställ-

ningen i Paris 1900,Champagne tillverkad af fin turkisk tobak Iparti, från eget fa-

IVSont de Bruyére brik, endast hos
Fredr. Edw. EJkfoergr.

52 Alexandersgatan 52.
rekommenderar

FilthattarBi'arli!:!_'(T hos

Herrar handlande. !

'
tioner

O Ernst 'rollandet*.
5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43, Sämsk-skinns oästarD^mer ét

för damer och herrarfred. Underkjolar
WIiiterblusar

p«Ri. fcKberg.

Baacri $ Konditori Billiga
hos

Alex.F.Lindberg-
52. fliexattslersg. 52. Korsetter-, Linnekläder och

Danska Handskar 2:50. N. Esplanadg. 33,
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W:rn EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

Brunnsbustcatern.

I
\ $

EB!"S_fte '

A *;ii^^S -;
W**

M^a
och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos

HK'"' NS Lil>(lg»rCO, S. Esplandg. 12.

Smakfulla och vackra l

| Vy-Postkort |
Största och rikhaltigaste lager. *I

Mycket billiga priser. JI
i Dahlbergs Pappersfrandel, il
å

__^ j^^axaiiBdersgatan 15. $1
B n^^*MmTmmmm^*mmMmmmmMS****\

H. Bromans Uraffär
Aicxapclersgafan 40

SltitreaJiserar bela Lagret med

20, 25 8* 5© % rabatt
til] följd af lokalombyt

flnna fiofmaniMournén
T dag kl. $ e. m.

musiHnummer. Uisor och kupletter af
frk Palmer samt br o. fru Renström.

saVilsulsHo
i Helsingfors.Koliogarns

Revy

Forsla akten tilldrager Blg på landet, andra i Helsingfors a Obser

Tobias Jansson i Sk&rblacka
Mor Sara.hans hustru
Stina,piga....
Luft-Kalle > 1uff.,,.,,Kol-Jokke ) uulare ■

Feen
Elfvorna ....
En gammalbekant

Luft-Kalle .
Kol-Jokke .
Tullvaktmaståren
En tjänsteflicka.
En åkare

eller

■1 akter .1: K

Personerna

flndra akten.

■K— ni- A- < :o

hr F. Hellström.
fru O. Hellström
frk E. Lorentz.
(hr Th. Ebbesen.
\hr A. Semqfist,
frk A. Palmer.

hr A. K'

fyclsinsfors

hr A. Semqvist
hr F. Hellström,
fru Hofmann-Uddgren
hr C. Landeg'n'l-
-frk A. Palmer.. hr A. Robertsott.

/fru Hofmann-Uddgren.
\frk Jane Carlsson.. frk V. Landegren.. hr A- Robertson.. trk A. Palmer.. lir F. Hellström.. fru O. Hellström.. hr M. Lindberg.. fru Hofmann-Uddgren
/ frk A- PalmerI frk V. Landegren,

.ska blom- »k G. Carlsson.
\ frk K Lorentz.

Ivk S. Rundblad.
1 frk A. Rundblad.v frk J. Carlsson.

Barn

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödar kolerabakterier på enhalf
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 Universitetet iOhristiania.

D:r F. Huedpe, Professor iallmän helsovård
råd Universitetet iPrag.

D:r R. Bassengs, Assistent vid Professor R
Kocbs 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 vidFarma
ceur. Institutet i Stockholm, m. fl.

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.
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Program

1. Öb schön. ob Regen, Marsch.
2. Rosen avs dem Siiden. "VValzer
3. Ouverture ..Freischu/.z" . . .
4. Spatzencongress, Musik-Scherz
5. Ooppelia,Ballet
6. Potpourri ..Faust"

T. Acceilerationen, Walzei . . .
8. Ouverture ..Lustige Weiber" .
9. Em roman in Tonen. Potpourri

10. Englische Patrulle
11. Bei guter Laune. Poika . . .
1-2. Stierkampf-Galopp

Hotel Kamp.
W:r Damen Orchester

G. Richter.
Fredagen den 15 Mars 1901

Stix
Strauss.
Weber.
Racek.
Delibes.
Gounod,

Strauss
Nieolai
Zwierzina
Asch.
Richter,
Koijon.

Hotel Känjp.
(Festsalen.)

fe/ fe> fe/ fe/

Table dhote kl. 3-6 e. m.

Middagskonsert kl.'|24— 6 e.m.

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m.
fe/ fe< fe/ fe/

Helsingfors, Hufvndstadsbladhts Nya Tryckeri. 19ul

Hotel Kamp.
W:r Damen Orchester

G. Richter.
Lördagen den 16 Mars 1901

Program
Lehar
Sousa.

Jetzt geht's los! MarschSusanna, Walzer
Ouvertuue -Semiramis"
Potpourri La Bohéme"
Noblesse oblige. Polka brillant för

Rossini.
Puccini.

Piano
Offenbachiana. Potpourri

Richter.
Conradi

Kunstlerleben. Walsei Strauss.
Ouverture ..Banditenstreiche" .. .Suppé.
Melodien-Album. Potpourri Fischer.
Das Erwachen des LövenTonstiick Kontsky.
Valse bleve Margit.
Nnr fort! Galopp Strauss.
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