
Oskar Aspelund. Möbelaffär. Centra! Passagen. Tel. 28 11 m
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Tidning för Helsingfors er:

Rekommenderas SVEA"
Brand & Lifförsäkrings

AktiebolagTeatrar och Konserter.Adolfme Eriksons
Hygieniska Ånsiktsbehandling

N. Esplanadg. 35, tr. E. Tel. 2757. r
—

) ,Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander. CD
—i

N:o 78 Fredagen den 2 Mars 1900
— —
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Jakob Idungqvis

is ka, Åt eFotogra ier
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

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

Nya Tapisseri-
affären.

Hagasnndsgatiin 2. Telefon 3201

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment

Vid partiköp rabatt.
Jff. W. Schalin.

Not- och lustrumenthandel.
Kubiansgatan 21. Helsingfors. Telef. 12 51

Sliirstii la^er afFlyglar,Piaiiiiios,Ortfclharmonier-
& orkestcrinstruinent. Specialitet: Flyglar & Pia>
ninos frun Tarldsflrman

Carl Bechstein iBerlin

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916.

Serverar elektrisk belysning.
Säljer elektriska materialier.

'-----«.
SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:

Alla dagar Hotel KampjMiddagskojisert
Wiener Damovkestent ./. C. Sehwarxfrån kl. 3 e. m

A.TELIER JLrOLLO.
= HfIAGASIN DU EiORDB

Cj P TbVT^TWTI A TTT Fotografisk Atelier.v;» X " X/ X JXJLIiXX/i^-XLXi Porträtter i visitkortstormat å 6 mk, pr duss

»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. ** *
H. W. LILIUS. Geomsgätärn6^^!efor^^^^^^Inkasso & Fastighetsbyrå,

Svenska Teatern.
Fredagen den 2 Mars 1900,

7,30 e. m

eornevillcs klockor.
Operett i3 akter af Clairville & Qabet

orgare, Bondfolk, Gensdarmer, Matroser, Kuskar,
Betjenter och Tjenarinnor

(lista akten afdelad i2 tablåer.)

Börjas k! 7,50 och slutas omkring kl. 10,30 e. m

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 27
fotografiska Randcls- $ fabriks-

Aktiebolaget i finland

J. H. Wiekels
Vinhandel.

Arraks Punsch,
prisbelönt mod guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme cThonneur) vid nt-
ställningen i Bordeaux 1895.

Akta

Uiner och spirituösa
direkt importerade från utlardet hos

Hjelt & Lindgren.
Unionsgatan 17

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 32 38.

Stor flyttningsreaNsation
20 proc. rabatt.

■>33S* Nya Glasmagasinet $$€«*
Hörnet af Östra Henriksg. och Alexandersg

Oscar Alexsiz

G. Tåhfs
Ylle & Tricotvaruaffär
Norra Esplanadg. 37 Telef 1727

Välsorteradt läge: billiga priser,

Hufvuddepot af Dr. Lniminims vin
derkläder.

EnsarnförsHljn. af JoilvhlS & C:o's
i Grenoble världsberömda handskar.
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Musiken

Henri de Cornevillc . .
Gaspard. förpaktare
Germaine, hans niéce . .
Fogden iCorneville . .
Serpolette, i tjenst hos G
Grenicheux, fiskare . .
Manette
Jeanne
Gertrude
Suzanne
Catherine
Marguerite
Notarien
Grippardin
Fouinard hans biträd
Cachalot, m ,tros

af Robert Planquette

Personerna

ispard

Hr Castegren.
Hr Malmström
Frk Bonnevie.
Hr Hultman.
Fru Castegren
Hr Preclit.
Fru Lindh.
Fru Lindfors.
jFru Stavenow.
Frk Ahman.
Frk Tschernischin
Frk Lindmark.
Hr Stavenow.
(Hr Lindström.
JHr Eosqvist.
,Hr Lindh.

*»© Helsingfors «««*

J. Fotografiska artiklar,
11. Fonografer, Graph.oph.oner

111. Scioptikons, Kinematografer
Röntgen- och Medicinska apparater.

N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp

IV. A.utomohiler,Velocipeder.
V. Kontorsinredningar,Skrifmaskiner.

Mikaelsgatan i, Itr

d^JESjgj^säP^fjgl

Kontor Vestra kajen 18
C. F. CARLANOER.

Alla aftnar

Aftonkonsert
från kl. 8 e. m

N. Esplanadg. 31.
(Catanis hus.)
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Harald Wasascjemas BLOMSTERHANDEL, Skiinadenj
=z Hälsan är det bästa!

Filharmoniska Sällskapet.använd aarior

Ramie-underkläaer.
B&zn 1 ProgramJulius Sjögrens Trikot- och yUevaruatiär

6O:de

Smorgasaffar
Michaelsgatan Telef 4 91 Lördagen den 3 Mars 1900

E. W. Salenius Uuverture till op. La Sirene \uber

Mineralvattenfabrik Nachtfalter. vals Stranss

rekommenderar ät en ärad allmänhet .sina allmänt Dodélinette för stråkork Gounod
berömda tillverkninga VerdiScener ur op. Aida

Fabiansgatan 20. Telef. 756
Paus

Tel. 2776. B■£! if%i* Tel, 2776 Wilhelm Tell". EossiniOuvert. till op
Konsertstycke för basan Sach.seVed, sågad, klufven hemkijrd per telef. (hr Julius \

Hyfladt och ohyfladt virke.
Paus

Restaurant Zug der Frauen ur op. Lohen
Wagner

Loin du bal lör stråkorkC. f♥ Hyberg. Björneborgarnes marsch

Konserten äger rum i

Societetshuset.Helsingfors
Qlassllperi

Rödbergsgatan 14 Telef. 2686.
Den enda värkligt praktiska SKBIFMASKINDekorationsslipning-ar 11 spegel- fönster-

och dörsglas, fönsterskärmar 111. m

UA3I3MOND.
som skrifver såväl rysk som vanlig' skrift

Finn på la
I=3 Carl Jacobsen & C:o
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lör Finland & Skandinavien
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PC bokhandel:

Tidskriften

AteneumSpeglar
Omförgyllningar

*
Skilnaden 6.

12 mark per årgång*
A

Rikt urval utländska
nsttidskrifter

a:

Gillet

BODEGA ESPANOLA(Etablerad 1883)
Helsingfors

Försäljningiparti och minut af endastäkta utland^
Viner &

Spirituosa.

j&s^ Nya. Harnffarderohen
Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER.
$PASSAGEN'*''' Bestä^n"Sar emottagas

K. F. LARSSON,

J&.15,tletooliag^t
IIIIS

Alexandersgatan 21, (Tallbergs nya hus.)
Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London.

Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobelintyper
kretonner m. m. Engelska lampor och metallvaror
Möbler & mattor. Konstnärligt krukmakeri.

j^csfaurant

Calan i.
Helsingfors Nya Musikhandel

Fazer & Westerlund
Största Not- cch Instrumentaffär

Nyheter!

Tean Sibelius, Athénarnes sång.
Jean Sibelius, Roskenlaskian Morsianmet

Piano,Sellin lJalmgren. Deux (Jontrastes, poi^^^^^H
Oskar Merikanto, Uusia Lauluja.

Erkki Melartin, LegendI.pour Puuic^^lEkman-Sibelius, Sången om korsspindeln

Fazer & Westerlund
Fabiansgatan 16, Alexandersgatan 36

Specialaffär för Korsetter.
Svenska prisbelönta & andra utländskafabrika-

ter ialla storlekar samt prislägen.
Största urval af korsettfjedrar & plansdhetter,

O. Grundström.
N:o 26 Alexandersgatan N:o 26

C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,
Alexandersg-.46. Centrals hus

:Penslar,
kos, Par-
ir & Toi-
', Cigarr-

Alla sorters finare och gröfreBorstai
Tamburmattor & Rottingpiskor, toilettvålar, A
fymer, Badsvamp, Kammar af alla slag, Spe
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcl&. Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.

'sWilhelm Salii
Siaörinakeri

Alexandersg. 50
tändk

ga priser.
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Teatermammor".
(Ur en tysk tidning.)

Teatermammor! Ordet har just icke
lågon vidare god klang. Denna sam-
nanställning af komedi och känsla; af
eater och moder, två begrepp somskilja
lig från hvarandra lika mycket son.
let oäkta från det äkta, låter icke rätt
änka sig på scenen utan modern,
om stod bakom kulisserna och med
len kärleks ullaste omsorg h-ssnande
iä h varje hennes ord.
En sannskyldig mäter dolorosa I

eatermödrar var den oförgätligaMarie
uemann-Seeback. Två stora konstnärs
laiurer STiemann iqh Marie See-
>ach hade funnit hvarandra, gitt sig
ch

—
skilts åt. En son, G.scar. hade

ödts i detta äktenskap och vid skils-
lässan blifvit tilldömd modern. Den
nge Oscar Niemann invecklade sig ti-
igt tili en ytterst begåfvad och högt

-n konstnär, och han vax sin
tfgud. Hon säg i honom sin

uda lycka och for hans skull glömde
ade kvinnan alla lifvets pröf-

Dä inträffati' _ ga till-
aen fenaj io år

ammal föll k: offer for I

■

Modern bar, ehuru djupt bruten, med
til! det yttre värdighållning detta svåra
slag, och beslöt etter sin sons frånfälle
att till hans minne testamentera all sin
kvarlätenskap, som en gång skulle till-
"allit honom, åt en fond för änkor, fa-
derlösa och sjuklingar inom yrket.

En af de lyckligaste teatermam-
mor är den åldriga Emma Meyer, som
ar moder till fem barn, hvilka alla äro
austälda vid teatern och där intaga
framstående platser. Den åttioåriga da-
men bor hos tvänne af döttrarne och
letver tillsamman med dem i det ange-
nämaste familjelif.

Den mest framstående teatermodern
är väl Cosina Wagner, den stora kom-
positörens änka. Denna iandligt an-
seende sä rikt begäfvade, för en hög
idé så besjälade dam har som bekant,
efter makens död helt och hållet ägnat
sig åt upprätthållandet och fortsättan-
det af dennes storverk, Bayreuther fe-t-

-len, och ser i sin son Siegfried
j;ner den man, som icke blott på

namnutan äfven pä grand
af sin begäfning är utkorad att fylla
faderns pl

Huru starkt utpreglad familjekänsla!
ir arven när det galler sceniska arti-

vi--«r ■ -a rtea-

HWM M m

termammor" och deras barn hvilka veta
att hålia ordet moder heligt och ränt.En „teatermamma", så resonnerar
man

—
och tyvärr icke alltidmed orätt—

är en äldre dam, 'som känner sigförpliktad att under alla omständig-heter, med alla tillåtna och ofta äfvenmed icke tillåtna medel bevaka sindotters intressen på teatern såväl som
ihlvet. Icke alltid är det kärlekentill konsten, som i våra dagar dragerde unga damerna till scenen, och justsådana konstnärinnor, för hvilka toa-
■ettlyxen och chambres séparés spela
större roll än det allvarllga arbetet torteatern äro just de, som med förkärlekuppträda med s. k. teatennatnmor Afdessa teatermammor hafva några värk-ligen den naturliga rättigheten till mo.
—

namnet, medan åter andra endastäro ralska sädana, hvilka vederbörandekonstnärinnor låtit adoptera sig for attbafva ett lämpligt »förkläde» vid sina
Qg.

►et är den senare arten, som justbringat ordet isådan misskreditendetgifvesockså .teatermammor"aro mödrar i detta ords vackraste*
Bådana vördnadsvärda

—
ha just i dessa d £""'"

U'L a: ""-gängelseu. De aro mo-
mim """~"~~"^""__

dem till Eosa Poppe och modern til.
IVanceschina Prevosti.

Eosa Poppe har från en ringa bör-
jan arbetat sig upp till en skådespe-
lerska af förstarangen;då hennes stor-
het ännu var alldeles okänd stod
modern troget vid hennes sida. Och
sedan hon blifvit en stor konstnäriiina,
höll hon i barnslig tillgifvenhet lika
fast vid den till sitt väsen så anspråks-
lösa gamla kvinnan, som iden firade
skådespelerskans hem städse fick intaga
en mycket framstående plats. Men den
gamla var också en utmärkt moder:
enkel, föga bildad men mycket klok,
viste hon att från sin älskade dotter
hälla på afstånd så på scenen som i

lifvet alla biinflytanden, som skulle ska-
dat henne såsom konstnärinna och som
människa.

Fru Prevosti var i vissa afseenden
en motsats till den förutnämda gamla
damen. Hon var nämligen en ovanljg*
fint bildad kvinna, musikalisk och in-
telligent samt för dottern en utmärkt
rådgifvaricna i allt livad som rörde
konst.

Praneecshina Prevosti reste alltia
tillsammans med sin moder och sin sy-
ster och de kunde aldrig skiljas frän
ivarandra, vore det blott for ett par

Loi'ens Malmström, Herreki
,r ett par



AXEL PIHL6REN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
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dagar. Och då modern nyligen sjuk-
nade iBerlin, gjorde sig dottern med
stora pekuniära uppoffringar fri från
det gästspel, hon pä annat ställe kon-
trakterat om, iör att uteslutandekunna
ägna sig åt vården af den sjuka mo-
dern. Och efter moderns bortgång,
som värkat rent af förkrossande på
dottern, har denna också förklarat sig
aldrig mera skola uppträda tiljan.

Teater och musik.

Om de italienska kompositörernamed-
delar en italiensk tidning följande:
Puccini är f. n. ifrigt sysselsatt med
ett nytt opera-arbete„Marie Antoinette".
Under det Mascagni väntar på „Ma-
skernas" framförande, arbetar han pä
tragedien Vestilea" och sysslar samti-
digt med trilogien Den rasande Ro-
land" efter Aristo. Giordano är mycket
hemlighetsfull; man vet blott att han
allt fortfarande arbetar på sin „Konun-
gen af Rom" samt att han ämnar an-
vända ett af Rostands arbetensom text
"11 en operett. Gamle Verdi har till-
bragt juldagarne idet musikerhem, han
grundat i Milano, samt har nu tillsatt

styrelse tor detsamma. Idenna
r utom han själf, Boito, den be-kante hbrettisten och kompositören.

Tobaksfabriken

'"SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommende-
ras åt tobakskännare; försökSamson I"
Samson 2" (Trämunstycken) och "1899".

senatornNegri och förläggarenRiccordi.
Verdi har genom en öfverlåtelsehand-
liDg skänkt åt hemmet dels det präk-
tiga hus, han låtit uppbyggapäPiazza
Michael Angelo Buonarotti, samt alla
.sina författarerättigheter från och med
den 1 januari 1900.

* **
En antik teater i Turin. Under

hvalfven af det nyligen nedrifna Pa-
lazzo Vecchio i Turin ha upptäckts
lämningarna af en iornromer.sk teater,
130 mett-r igenomskärning och med
en scenfront af 34 meter. Den frän
kejsartiden stammande byggnaden synes
ha nedbrunnit i tredje århundradet.
Marmorfriserna kring scenen äro dock
delvis glänsande bibehållna. Bredvid
teatern stötte man på ett fornkristet
coemeterium", hvars torftiga grafvar
uppförts af byggnadsmaterial frän tea

tern. Blott en graf är större och sy-
nes ha varit bestämd för en biskop.

Ett och annat.
Engelsk teaterkritiker. Iett af en

engelsk kritiker nyligen utgifvet arbete
ötver kritiken iEngland, klandrar han
den nutida engelska teaterkritikenslös
lighet och omdömenas brist på konst-
närliga principer samt kritikernas ringa
fackbildning och förkunskaper. För-
tattarenmenar attEnglandgenom denna
brist blottställer sig ikonstnärligt af-
.-eende inför hela kontinenten och läg-
ger sina kritiskt anlagda landsmän pa
hjärtat att mera sysselsätta sig med
förstudier iresp. konstbrancher förrän
de sätta sig till doms öfver andra som
oftast veta mer.

Sarah Bernhardt (f. d. Théå-
tre Chåtelet), som under konstnärinnans
senaste stora turné undergått en genom-
gripande omändring. företer nu åtskil-
liga olikheter med andra teatrar. Så
är scenen icke sluttande utan alldeles
plan. och sufflörluckan är borta. Som
alldeles nytt omtalas ett sjukrum, hvari
de åskådande, som känna sig alltför
gripna af föreställningen(!) kunna åter-
vinna sinnesjämvikten.

Ett af de första nya stycken som
skall uppföras på denna teater är Ed-
mond de . hvari

Sarah själf spelar härtigen af Reich-
Btadt, Napoleon La son. Vid första
läsningen af stycket för några dagar
sedan blefvo samtliga de närvarande
artisternaså gripnaafrörelseatt de fingo
tårar i ögonen. Sarah själf utropade
vid läsningens siut entusiastiskt:— Min Gud! Hvad jag är lycklig!

Och blir Örnungen" ett motstycke
till samme föri:s Cyrano de Bergerac",
så bör nog konsnärinnan i sanning
skatta sig lycklig!* **

En Rossini anekdot. Vid Meijerbeers
död komponerade en hans brorson en
sorgmarsch till sin onkels minne. Emel-
lertid ville han gärna inhämta Rossinis
omdöme däröfver och gjorde honom i
ändamålet ett besök, Rossini uppmanade
den unge mannen att föredraga sin
komposition och lyssnade uppmärksamt
därtill. Då komponisten slutat teg
Rossini först några minuter men sade
därpå: nJag tycker för min del. att
det hade varit bättre omniskulle hafva
aflidit och er onkel skulle hafva skrii-
vit en sorgmaisch".

prick alltid
jMonopole sec"!

Obs.!
af Fredrikssons

Hskodon Ikat samt
.. Lindqvists tyg-
egatan 8. Telefon

Kauluksenne,

I^Hosimenne /^

pukutarpeenne ostatte
halvimmalla.

Herrain-vaatetusliikkeestä SAMPO

Herrar o. Damer!
rampris i

skohandd.
22 68
och

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

Kostymer, Psletaer och Benkläder för fest-
r, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om
"sfullt.

God lin snitr och skickliga arbctui-Jasärdeles moderata.
Färdiga kostymer,paletår och benkläder på läge
Frackkostymer utlivras.

Beklädnads-JBolaffetAalto &C:o
Bangatan N:o 9. Tel. 15 05.

Ivar Schoultz

inoleumsaffär
Boulevardsgatan 28

Mikonkatu I. Telef. 893

303
A. Nikander

Mikonkatu II Tel

Pyytäkää hintaluettelo!
!«■!!

/Herikannon

SUOHI. TEAATTERI
Perjantaina Maalisk. 2 p. 1900

'Jenny :\kemian'in koc-näytäntönn

$ylv>I.
4-näytöksinen näytelmä. Kirj. Minna Canth,

Henki1 öt

åksel Vahl, notario A\ cl Alillier
Sylvi, hanen vaimonsa
Viktor Hoving, arkkitehti Knut Weckman
Alma Hoving, hanen sisarensa. .Maria Rangman
Karin Löfberg Lilli Högdahl

Tompur:
Elli Mali

Rouva Plake. naisvankien hoitaja.Mimmi Leino
Vankilan tirehtööri
Sandell, metsäherra lisakki Lattu
Harlin, luutnantti Evert Suonio

Benjamin Leino
Idestam, varatuomar Pietari Alpc
Brun, tulliuhoitaja Taavi Pesonen
Mari, palvelustyttö

i Sylvi Penny åkermän

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo 728 Ja
lonpuu k:lo > .11

Helsingfors Elektriska w
S Belysnings Aktiebolag

Kasarminkatu 27. Telef. 916

Toimittaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

Emma Krtill's
MOVE4 FF lift

Inneh. Emnr^ Wickström
ratan 3,

fyanäarbefskui?sei?

Då jag öppnat en ny

i gården N:o 6 vid Wilhelmsgatan

får jag hos den ärade allmän-
heten vördsammastrekommendera

mitt lager :if ryska och finska

möblersamt researtiklaroch korg-(fi&Éf
varor m. lr

Papa=Anastas

QOOQOOQQQQQQQOQQQ
Mineralvattenfabriken

ganifag
ekommenderar sina tillvärkningar

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

QOOQQQQOQOQQQQOQQ

ÉMpkm^:w

pielsingis s a I Qmåei^d1 Wladimirinkatu 20. Narng^H
Tel. 29 22

Glo

elefc
■r. upp Augu

®
Ii|#

Franska Lifförsäkrings-
bola^et

IryRBAINEI
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. M" Garantifonden: 98 miljoner Frcs.

0J Bolaget meddelarfördelaktiga försak- 0\jj, ringar af alla slag. Genom samarbete med
(8^ sjuk- och nlvckslallförsäkringsbolagetL'Ur-
0) baiiio et la Seine beviljas de försäkradevid 0\
aj. sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,

livilka fullkomligt säkerställa såväl den för- Ss^0\ säkrade ooli lians familj, som ock de per- 0j0^ söner, med livilka han står i affiirsfiirlnii- ~^
delse för den oundvikliga förlust, som en
sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- &h
lor en olyckshändelse medföra. Bolaget efter-
skänker nämligen, såsom allmänt bekant, &(/
]iremierna för hela sjukdomstiden och utbe- 0\srf! raiiii- % af kapitalet, om sjukdomen är obot- X?"^Cp lig och resten vid dödsfall. SJ^ggV Bolaget L'Urbaines försäkringar äro 0)gd dUrför särekildt att rekommendera för lier- ""^

*é)j rar adai-sinän, da det sjiiller att säkerställa
oj\ större affärsföretag genom liflörsäkrinsr, 0\0J? emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-

samma störingar svårare sjukdomsfall all-
0\ tid med'öraoch hvilka ofta nog bringabor- ÄJ)
0j ges- och förlagsman stora förluster.*éi>/ För dessaväsentliga fördelarerfordras $jj/
g), icke några extra premier utan endast att 0\gi don försäkrade afstär från den ärliga vinst-
~-i// andelen.
0Y Generalagenturen:Hrfors, Ö. Henriksg. 1. 0)

J Qarlvon sfflnorring. &
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W:m. EKBERG. Cognac-. Punsch- och Vinhandei. Alexandersq. 52. Telef. 2178. Helsingfors,

wm&m&mm
Nutidens förnämsta antiseptiska

toilettmedel

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

en minut
enlig ntyg trål

D:r E. Selander, Dooeii^^jiiktonolog^uMj
Karolinska Ir.-^l .et iS

D:r Axel Holst^T^Ml C,, ■sitetet i Christiania

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

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

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

ratorium å Kliniska Institutet i St. Pc
tersburg

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

Finnes till salu å, Apothek, Drog-
affärer m. ii. ställen samt i parti

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

» Brefpapper «" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "
V ska sorter, linierade och olinierade. $
|Firmatryck utföres billigt, t
| Dahlbergs Pappershandel,

jl Champag-ne 2}

3 Mont de Bruyére å
,g säljes i minut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras k alla större hotell & restaura- 9*_
tioner. I'artilafror hos |Jj

® Ernst Tollanrier. t
W S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. 7

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.
Fredagen den 2 Mars 1900.

Program
e Metroj:

2. Grussausote^^^^^
Lineke.
Wagner.
Vollstedt3. Kuss-' ravotte .

4. La Czarina, P. M Ganne.
Mascagnilarusticar5. Intermezzoavs »Oavalle

6. Ouverture -Banditensti

.11. Idv

Kosenz
Vollste1

Strauss

Asmoiofs Tobak
& Papyrosser

ständigt på lager uti

Fredr. Edv. Ekherg.
Tobakshandel

52 Alexandersgatan 52. Telefon 1448.

V. Der Traum der Seni^^^^H8. Wiener Fresken. \V;^^^M
9. Kunstlerreise, Potpour^^B

10. Mädchen mit demrothen >1
JAe-A

1 i. lin Automat S.'l]on. Pot

12. Elk a Mag

tzkv
Strå

Anton Francks Folkteater.
Studenthuset

Söndasen den 4 Mars kl 8 e. 111

C 11l ilinen
Brandon ThomasLustspel 5 aktei

öfverste Francis Chesney, l>aronet, förri indisk
tienst

Stephen Spettigne, advokat i Oxford
Jack Chesnev

studenteriOxfordCharlcv Wykeham

Lord Fancourt Bobberley

Brassett, faktotum ikollaget
Donna Lucia d'Alvadorez, Charleys tant
\imy, Spettignes niéce
Kitty Verdun, hans myndling

Ella Delahay, en fader och moderlös Hicka
Mary, itjenst hos Spettigne

Handlingen försiggår iOxford

) Lord Fancourt Bobberley ■ Anton Franek

1 ml-Biljetter till 2 mk, 1 mk 50 p:i,
75 pri, 50 p:i och 25 p:i, säljes iLaureats tid-

sdepot inne i passagen samt söndagen ända frning
kl. :2 o. ni. ;i Studenthuset.

Fredr. Edv. Ekberg.

KonditoriBamri
52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

V <>'",;>-■<> <■.. ,> „> VV<> <>-<, /y.

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.

yl I
>■ < " ■-.■■■- ■

Prima vara.
SörnäsAktieBryggeri.

m

■

Xi

A. & E. Wassholm
Punsch= &

priser.Itloderata o.
Qlogatan N:o 7

Helsingfors. Hufvuda sbla *a Nya Tryckeri. 1900

Hotel Kamp.
Wiener DamesvOchestern

J. C. Schwarz.

Lördagen den 3 Mars 1900

Program
Lmcke1. Folies Bergére, Marsch

2. Das Vergissmeinmcht, Lied3. Daysy-Chanson ....
4. Stephanie-Gavotte . .

Suppé
d'Jere

5. Serenade
Czibulka.
Gounod.
Maillardt,3. Ouvert

iMbBM&Mi&M
isb SM- k filti-
fatt åltiÉlaiit.

Alexandersgatan 21 Tallbergs hus
Specialiteter s

Danska handskar 2:50.
Moiree Underkjolar 10:50.

Klädes Underkjolar 12: -

Filthattar
omonterade fr. 3: 90,monterade fr

Korsetter
3: 50 4: 50 & 9 mk2:80

Floi? från 50 penni.
varoiAlla. dessa

rornas kolosala
tm> trots råva-
Ioss ickestigning

förhöjdaipris

nwnraiTOVt

Ledig annonsplats

Ledig annonsplats

"'■ Blumengefliistei
8. H i lebe der Tanz, Walzer
J- oelection avs Geisha" .10. Schwarze Diamanten, Lied .

11. Potpourri avs La Mascotte12. Karlinchen-Marsch . . .

Das Glöckleindes Eremiten

Bion.
Waldteufel.
Sidney-Jones
Bosenzvrtig-

Wappaus

fc*S Prima finskt
fabrikat!1^ H vit & Röd

.-■"■■ '■■■■T.:^\ Betydligt öfverlägsetalla
|O _:| s. k. Putsextrakter.
. '., ~-:4] Bepröfvad sedan mån-

mmql ga är Oclj erkänd såsom
CuLS ensamt af/ bästaputsmedel förmes-

Wfkitro / sin9- k°PP ar ocli nys
n.fwytHZtN&C?/ ver

a
Saker etc erc. tor-

..NUtO>/ Kolonialvaruhandlande
Telefon N:o "20 59 m. fl


