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Nya giasmagasinet
N. Esplanadg 37.

Oscar Alexiz.
74

fciLäLDANIEL NYRT.TAT FOTOGRAfS^^^?I
H. W. LiLiUS. Ir

Jakob Lj ts

b AteFotografis iei
Alexandersg. 19

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

prisbelönt med guldmedaljvid
många utställningar. Högsta
utmärkelsehedeispris (Diplo-
me (l'honneur) vid utställnin-Utf( r omsorgsfull4, och till billiga

allt fotografiskt arbete såväipnsc
inom som utom atelieren

modernast*- ti « 5
iD

« « CapeMagen
af förnämsta engelska $ Tran-\/ Skåd
ska fabriker ««««««

Rullgardiner $ «
1e r

%P * " « « Einolcum
i Bclsingfors nya Capet-Jlffär
Unionsgatan 32 «

Ijindh

Colli—- <

Frk Ts

Bfors Elektriska

asärngatan 27, Telef. 916

rverar elektrisk bely
Säljer elektriska materialier

»»^€€€<

Årabia Försälj-
nin£s~JVfa£a§in,

(Inneh. Q. F. Stockmann) Vin- @. fl. ÄVitt)n) @:oGlo. 2, Hotel Kamp
Utställning af fabrikens mtli

märkningar, såsom 0o g e Reims &G 0 G"*^l
& Téserviser,Bordsserviser, Kaffe^^^^BBlomkrukor, Vaser m. m säljes hos Rerrar vinhandlare

och serveras å alla första kläs
sens restaurationeräfvensom af

liffala Qlasbi?uks Relsingfor:

6. fl. fijelt Bcneralagent för Jinland
kningar, såväl enkla som slipade

Vinserviser, Fruktskålar, Assietter, ###*#<6######Kannor, Ostkupor m. m

&SKÅNE", Brand- Kontur Vej>tr^ kajen 18
C. F. CA cItA»QER

CO

ungqvis

f. 21

i til

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 20 Februari

kasso & Fastighetsbyrå. Geor 3atan

Svenska Teatern.
"^Qr

— —-
-ssvs

Onsdagen den 20 Februari 1901
kl. 7,30 e. m

A.bonn.ement N:o 11.

VKSAN.
ktor af Charlotte Birch-Pfeiffer
dje akterna indelade i2 tablåer).

liarbeaud
Mor Barbeaud
Landry ) , .

6, Telefon 2770

fi. Ulickels 1
Hrraks Punscbt

HHS/5
geniBordeaux1895,

Avg. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169

Tillvärkningen står under kontroll af
Filosofi D:r Hj Modeen.

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238

We^terlunds restaurant.
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard.

C. Jafjfs
V.le&TricotvaruafFär
Norra Esplanadg. 37. Telef. 1727.

V älsorteradtI é
D:r I

ivins d
underkläder.

: Enhamfi- «i C:o's i Gr
g

"
handskar

Fröken Anna Fabritius debuterar iFanehons roll

Börjar kl. 7,30 och slutas omkring kl. 10,45 e. m

Sundström Fotografiatelier, Fabiansgatan 27

A. W. ERlunfl Co.
& Spirituosahandel

Skilnadsgatan ig

ißia—au

Företaklass Tapet*erareoch
]>ekoratör^Terk^lacl.

Johan Svensson.
Sandviks Norra kajen lS':o 17, d. v. s. Sandvikens ångsåg

Lifförsäkringsaktiebolag

Fadet

Frk Bonnevi

SVEA"
Brand & LifTcrsäkrings

Aktiebolag
Kontor

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander

1901

Alla dagar Unf p M Ä Wtf% b« Alla aftnar
Middagskonsert

"°
WD 0 h r,,

"
Aftonkonsert-. ,V » b W:r Damen Orchester G. Richter. -. _

från kl. 4—6 e m^ ; frän k!. 8 e. m.

A.TELIER A.POLLO.
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Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
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Qperakällarens Restaurant å la Cart hela Äé^ris^^^^ frän 2:5°

Xouis de Salignac &

A. B. Wicander & LarssonsCognac.

Städernas i Finland
Brandstodsbolag

för lösegendom
sa prei

!^^H"7äiTebeTöpphvarmedsättas dessa med
förskringrsu reibola

Oskar Hakulin
4-i i Alexanderseatan

<<<<.;<■< <<'*<;<'.<>" >f>" £, ?i**>l>■>>>:>:>:> >:.> >■

Hattar
rT~~T

Höstmössor. * *
9 ♥WintermössorM^

afkrimskinn,astrakan

fi herrar och damer,
Muffar & Boas hos

Joh- Wcckgell,
Uuionsgatan 30

:<<:*;<<;<;<<'<-<■< <s:s <*>:>:SBSSSXSB^SSS£><

i4

€. n. Knapcs Skrädde-
rictablisciiKnt.

filbarmoniSKa SällsKapei

torsdagen den 21 februari 1901.

74:de

Populära Konserten
Program:

1. Ouverture till op. Fra Diavolo Aubei
2. Vals (Homage aux Dames") . Waldteufel
3. Tändelei", för stråkinstr. (ny) Fall
-t. Polonäs (Essdur) Webei

Paus

5. Ouverture Im Friihling Goldmark
(i. Fantasi, för violoncell Davidow

iHr Emil Oorbach)

7. Carnaval a Paris Svendsen

Paus.

8. Skuggornas dans ur op. Dinorali Meyerbeer
9. Deutscli Mos/.kowski

10. Marcha Zaragoza Drtega

Ben enda värkligt praktiska SkrifmasMn som

HAMMOND,
som skrifver alla språk och stilar

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien.

mmmm % % %
m j4agefsfan)S

Bo^a^del.m
Ar)derssoi)S pafepfbTäcls|>orQ

Mention Honorable
på världsutställningen iParis 1900

Pungerar lätt och angenämt under tre må
nåder och längre utan att rengöras.

i ultramodärna mönster

nederlag

Richardsgatan 2

fllexandersgatan 17.

felb & filt

T3g . «J i=l
d=> I5 "— !

S TlS ca .« O L. %"" 1"i

Q? ""-S O c^ -jr

mm

■

pi-i

Pris 4 mk 50 p:ni

Bodega Espanola
(Etablerad 1883) Helsingfors

i parti och minut af endasi äkta utländska

VINER & SPIRITUÖSA

Nya Barngarderoben
Ständigt lager af färdiga

äarr^fäder
Beställoingar emottagas.

K. I'. Larsson

Henrik Qakns?

Amykos, Sahnelit,
tvålar ut. m.

order genom Ernst Tolander,
S. MagasinsK- B Telef. 1844

Uictotia£ifförsäKrings « »
» « « Jlliiiiboiagef

iStockholm
meddelar Eifförsäkriiigarpå förmånligaste vrlkor

G. B fijelf. generalagent för Jinland
norra Haien «-. telef. 9 45.

f(elsir)<jfors H?a O
QQ A&asiisbaodel.

Tazev &
Telef. 1431, Fabiansgatan 16

Nu inkommet stort nytt Ligor utmärkta

Flyglar,Pianos,
Rekvirera vår nyapiano- ochharmoniumkatalog,

som sändes franco på begäran

KorsetterSpecialaffär för
Köp alltid från specialaffär: störstagaranti, lager

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

O. Grundström, Helsingfors,
Ensamförsäljare

för Finland, för Akt. Kol. Svenska Korsettfabriken

l^li^a
3 ocb spfri^ciosa

direkt importerade från utlandethos
ffjclt # Jfiod^Péi), S. Esplandg. 12.

C.E. Lindgrens Borsfbinderiaffär,
Alexandersg. 46. Ceitrals hus.

Alla sorters finnre och gröfroBorstar & Penslar,
Tamburmattor & Rottingpiskor, Toilettvålar,Amykos, Par-
fymer, Badsvamp, Kammar af alla sl«g. Speglar & Toi-
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker, Cigarr-
St Cigarrettfodral m. m. till billigaste prisar.

Skådespelar-eländeiEngland

För icke längesedan meddelade en
engelsk skådespelarska en Londontid
ning, att hon blifvit engagerad vid en
därvarande teater mot en gage af 14
shillings per vecka, samt nödgadesdär-
för äfven hålla sig med ejjnakostymer.
Med anledning här;-.f beslötbladetgöra
en enquéte öfver personalens vid de
olika teatrarna iLondon vilkor och har
härpå erhållit en mängd svar, hvar
af tidningen offentliggör några, som
kasta ett ganska skärande ljus öfver
förhållandena för de lägre stående ar-
tisternas vid Londonteatrarnas lefnads
vilkor. Genom bättre s. k. ..managers"
'engagementsombud) få kviuligakonster
i medeltal 30— 50 mk per vecka, ba-
■ettdansörer 25— 60, ja t. o. m. 80
mk iveckan, beroende af deras skick-

lighet. Dessutom hatva des-ia senare
den fördelen, att de vid exempelvis
större varieté cener erhålla årsengage-
ment. 1 landsorten nedgå lönevilkoren
ar för år. 100 mk iveckan för fram-
ställarinnor af hufvudroller i lustspel
eller dramer är att räkna till de högsta
gager som gifvas. Några, t. o. m. rätt
framgångsrika resande sällskapsdirektö-
rer betala så små löner åt sina kvin-
liga sujetter att dessa därmed knappast
kunna förskaffa sig duglig kost och
kvarter. 30 mk pr månad har upp-
ji vits af flera än en, och de hafva

ändock varit engagerade för hufvud-
roller.

Det förekommer också rätt ofta att
gifta par engageras för sammanräknad
lön med 40 — 45— 50 mk pr vecka.
Men icke alla äro missnöjda med hvad
sålunda bjudes, om än flertalet svar
innehöllo bittra och näranogförtvinade
uttalanden. ..For lösningen af frågan

Ä

-w
in

'"
k

SödraEspladgatan 2

(Invid Saluturget)

hvartör skådespelerskorna i Englann
ölveihufvud äro så illa aflönade,behöt
ver man endast uppsöka en engage-
mentsagent", skrifves i ett af svaren.
.Unga, ensamstående flickor som se
>ra ut. men förstå skådespelarkonst
ika litet som grekiska, kunna fä dul ■

belt sä hög gage, mot en stackars va
"else bvilken endast ägerkonstpärsanlag
nen har en mindre fager yta".

Eu subrett skriiver: Jag önskade!
att ni hade för är sedan öppnat edra
spalter förskådespelnrgage-frägan. Jag
skulle dä icke behoft för er omtala den
sorgliga historia, som jag uppletvatun-
der de två senaste aren. Min far vai
präst, men genom olyckliga lörhållanden
blef jag tvungen utom hemmet seka
örtjäna mitt lifs uppehälle. Huruvida

]«g har någon förmåga eller ej, mft
<indra döma. Säkert är blott att jag

äger den underbara förmågan att
det ena halfåret letva af lotten på en
lön, som oftast icke utfaller på riktig
tid, om ens alls, det andra haliva året
på ett belopp knaip st motsvarande det
Htklaste burikbiträdes".

Också en engagementsagent, ,,mana
ger", uttalar sig i frägan. Han vill
välla skulden påartisternasjälfva. Han
-skriiver: Edra korrespondenter tycka?
hvad lönenägan vidkommer förbise ci
härvid viktig sak och äro själfva an-
svarige för att hafva neddnfvit aflönin
garna. Om en skädeepeleiskaaf något
så när användbarhet antager en g«g^
af 30 mli pr vecka eller tillsamman
med sin man 40 — 45 mk, sä bidrai
hon därmed art nedtrycka vilkoren hos
direktörerna. En nägot så när duglig
skådespelerska borde alirig tillåta sia;

-1 f
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AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj Ii <-m"

Folkteatt
af siden, ylle. Ijomull och m (Studenthuset.)

Keskiviikkona Helmikuun 20 p:nä 1901 ramie

Lördagen den 23 Februari kl. 8 e. mJulius Sjögren
Trikot- och yllevaruaffär <^Mikaelse -tan 4 och Centralpassag

o - ■ ■

Sim 11111

Giovanni Rosani

avioliitossa

poika

RoUva Lauri

taidemaalari

(Come le foglie J(aisar)ien)i J^esfaurarrt■ (-nksinen näytelmä. Kirjoittanut: QiuseppeCia-
ga H»1- kielestä suomentanut: ElviraWillman. Middagar, Sexor & servering la Carti

Beställningar för enskilda festligheter emot
Henki1 ö t Telefon 223

Q. A. Wickström
gfolia, häneu vaimonsa toisessa

"^^^häneiHapsens^nsim^KnutWeokmai
Vpnnele j avioliitosta.... (Lilli Högdahl.

Reparationsvärksiad

Massimo Rosani, hanen veljensä XJr, Kronometrar

m v & (Jaranteradt prima arbete

Präcisions-Instrument
Rouva Irene, hanen sisarensa . .Mimmy Leino

Bouva La Blanohe,muotikauppiasElli tompuri ■t la

Helmer Rangvaldsen, norjalainen si Vägg-
Urkedar m. m

Eras toinen taidemaalari
A^Jvpol fEino Salmela.Andiea Rosanin palveluksessa A .
j^jcia J (.Mimmi Lahteenoja luar §)cfyoulfz

Tapahtuu: 1 näytös Milanossa, 2, 3 ja 4 näytös
Greneven läheisyydessä. nykj^aikana Lifloleunjaffär

Ovet avataan kl. 7. Näytäntö alkaa k:lo Va 8 Bouievardsgatai) 28

Ull fißnftflHKr^t $Rrä<WerietabHssciiicnt $ Klädeshandel
/Ill* tjS\UI2II/in"* 21- Unionsg. 21 f. d. T. Hvbcras skrädderi

Rekommenderas =
Uälsorteradt lager af prima bekläanacUmaterial

Tobaksfabriken Helsingfors Elektriska
SAMSONS" Belysnings Aktiebolag

Sförsfa ocj) bäsfsorferad^^i Tavastehus tillverkningar rekommenderas åt tobaks-
kännare: försök Casino", ..Samson I", Samson 2" Kasarminkatu 27
(Trämunstycken) och 1899 ger slags

Toimittaa sähkövaloa.Kommissionslager iHelsingfors ho,

Frans Lindberg sähkötarpeita. Möbler,
(billigastetill alln^äof er^är)dföambrini R<staurant. priser, j>os

OOÖOQOQOOOQOö§© Jojjn Paisd)cff,MineralvattenfabrikenSivori &^^^|
4> Merikannon I Hrfors, Brunsg. 12§anifa§
Piaiittmaiksisiiiii rekommenderar sina tillvärkningar 085-! Till landsorter? $'éydes

fritt emballerad* san)f ?)ed^ördf
till järnväg eller åpgbåf.

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
n 3191Wiipurissa fHelsingissa

Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. W Tel. 29 22. ©ö 00 o 000000O0

Alexandersg Telefon 2658,

att arbeta under mindre än det nog sä
-nattliga vilkoret af 40

—
50 nak pr

vecka. Hon nedsätter både sig .-jälf,
sina medsystrar iarbetet och sin värk-
samhetss'är därmed".

Visserligen är det föga troligt att
någon godvilligt går af för sä låga
yilkor som de nämda, om hon kan
kafva utsikter till bättre. Men på detta
som på andra fält spelar åter inunder-
bjudandet af det kvinliga arbetet som
kvinnorna själfva så otta och oftast
"jaltva sätta iscen. Som en illustra-
tion bärtill må anföras ett af svaren i
enquéten :„Jag har lärtmig Shakespeare
Utantill; kan både dansa ochsjunga och
*er rätt bra ut, enligt utsago. Nyligen
anmälde jagmig förerhållandeafengage
ment hos en af Londons teaterdirektö-
rer- Han lät mig läsa upp ett stycke,
Jät mig profsjunga och bjöd mig sä

—
20 shillings per vecka

— —
dettapä

Urund af att flera andra aspiranter för
jtlarat sig villiga,gä ned till summan.
u har jag antagit plats som bonne

'"°m en familj i en af förstäderna.
Huruvida jag med min tidigare uppfö-
dan lärapar mig för detta får tram-
pen utvisa. Vilkoren äro ju ej hällei
här synnerligen lysande, men ihvarj.
'"U mångfaldt bättre.—

■i

Teater och musik

Lessing-teatern iBerlin har till spel
ning antagit ett stycke af "Walter Har
lav med titel Bismarok furioso", och

som behandlar den store rikskanslerns
nä^ot stormiga ungdom. Pjesen är

skrifven redan 1895. Författarenhad*
i tiden förelagt sin hjälte manuskriptet,

och det förmäles att Binn-arck skulle
uttalat sig mycket välvilligt om det-
samma, sägande att arbetet i fråga

ramställde honom med kött och bioI

på scenen. * *

Massenets „ Werther" uppfördesny!i

o-en för första gängen iPrag å dar-

varande tcheckiska teater och rönte

mycken framgång. En talrik den bä-

su societeten tillhörande publik närvar

vid premiären. Den franske komponi-
stens arbete, ä-ergiivet af en törst,

rangens orkester och förtränga san
.are, alla tchecker, g.jorde ett mäktig,

intryck, som vid slutet gat sig til.känua

i frenetiska applåder och minst ett tja

.utal framropningar af de förnämsta

Edmond Rostand vistas fortfarande
i Cambo och koirmer på läkares inrå-
dan att ännu någon tid dröjaisödern,
Han arbeiar f. n. på ett modärnt lust-
spel i bunden form. Sceneriet är af
mycket intim natur och har ingenting
gemensamt med den unge författarens
tidigare arbeten.

Ett och annat.
Ett positiv såsom poetisk väckelse be-

handlade Max Halbe, författaren till
Ungdom, i ett föredrag han nyligen
hölli psykologiska föreningen i Mim-
chen. rMunch. N»chr. " berättarhärom:
..Halbe skildrade huru han fått koncep-
fiunen till sin pjes Ungdom". Det
var ett par dagar efter premiären a
hans förstlingsarbete Isgång". Dra-
matikerns ärelystnad var väckt. Halbe
vi le så fort som möjligt framlägga ett
nytt drama. En solklar februaridag
,att han i sitt, då tämligen högtunder
taket belägna arbetsrum i Bertin, och
betraktade solglansen på taken UDder
hans fönster. Trän en af granngår-
darna hördes ett positivs toner. Det
väckte vänliga minnen i diktarenssjäl.
minnen från hans barndom, minnen al

vårar som förgått. Medan Halbe stu-
derade vid det forngråa Marienburg
kommo dit alltid positivspelare som
vårens första förebud. Vid minnet af
denna tid och denna trakt framträdde
lör hans själ bilden af den gaale pre-
sten och de två förälskade människo-
barnen inom det polska landskapet.
Dessaupplefvanden lågo dock redan hela
nio år aflägsna i tiden. Halbe hade
aldrig haft klart for sig om han skulle
utveckla stoffet lyri-kt. episkt eller dra-
matiskt Fröet hade ännu icke spirat.
Nu utveckledes dock grodden af den
genomförstlingsarbetetsframgång väckta
äregirigheten. Halbe insåg nu klart,
att om något, låg däri ämnet till ett
drama. Och för hans inre syn fram-
irädde nu äfven, så.som af sig själft
de två personer, hvilka intet hade att
göra med själfva upplefvandet, men som
voro nödvändiga för kontrasteritigen i
caflan, kaplanen och Amandus.

■«"»►
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Adolf Lindfors

Aleksis Rautio

Hilma Rantanen

Evert Suonio
Taavi Pesonen

essa.

4f

tae;as

w

I*

IVlyy

Telefo

■er af vä] justerade

cch Fickur

För andra gången

Svärfar
Lustspel i 4 akter af Gustaf af Geijerstam

Personerna

Thjodor Klint, professor i zooloogi
Cecilia, hans hustru.
Elisabeth, j
Karin, ;deras döttrar.
Elsa,
Fru Lovisa Engström, (Jicihus mo
Axel Fahrström. löjinimt^^^^H
Otto Nordstedt, arr^^^JAgaton Pumpendahl,I
Amanda, moilell.
En främmande Hern^^^JEmilia, i tjänst lins KTnJiH

assessor

Gäster

Händelsen föregår å Dalarö på sommaren; emellan
första och andra akten anses två månader

h;ifva förflutit.

Rjpr333ritatioi3i börjar precis kl. 8 e. m. och slutar
omkr. kl. II e. m. Dörrarna öppnas kl. 1/2 8 e. m.

Gula biljetter

Telef. 316

MH



c-^
Se

O
Q.

ro
O? M
C

"

"c
3 o)

"■O XJ

s- O
0

0 O

E Q"

en
ra
■o
Q.
Q.
ZJ

"+-»

w ro
u ro
O .5»
3 :O

'O

o
Z
<
c
u
tu

Hotel Kamp.
W:r Damen Orchester

Onsdagen den 20 Februari 1901

Program
"1. Nicolo-Marsch
2. Telegramme, Valzer . .
:!. Ouverture, La Masootte
i.Om Meer. Lied . . . .
5. Reveil du lioa
6. P< jrri, »Luoi

7. Singea, lachen, tanzen, Talzer
8. Lieb'Muttprch«n, Concert Låndier
9. Z geuner Siändchen . . . .

10. Fiir lustige L^ute, Potpourri
11. Gruss avs Nizza, Polka . .
12. Yenetianer, Marsch

Strauss
Audran
Schubert
Koutsky
Donizetti

Ziehrer.
Wiegand
Nehl.
Komzak,
Rieliter
Eilenberg
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l! Champagne gs

3 Mont de Bruyére &
säljes i minut hos de flesta Herrar handlande. I

1 tione
"t)
O

öäöcri& Konditor

reras å alla större hotell & restaura- Ö1

Partilag-er hos j^
Ernst ToUander.

5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. 7*

Ålexandersg

Brunnsbusteatcrn.

finna fioftnann-toumcn
Hl. $ e. m.

Ett Paris.bröllop
Farsoperett i 3 akter. Öfvers. från franskan

Musik' till större delen ur Madame Au
gots dotter af Charles Leoocc

Personerna

hr A. SernqvistLuci Chevreau
Grosseillon,hanskusin,landt

iunkare hr Th. Ebbesen
hr F. Hellström

Clodomir, hotelluppassare br A. Robertsson
En hotellvärd hr M.Lindberg,

hr K. Landegren
MadameBoudinier, charku

terihandlerska fru O. Hellström,

Leonie, hennes niéce frk V. Landegren,
Bérénice ddgrenfru A. Hofman-U

frk A. Palmer.Pichenette
Clorinde G. Karlsson,

Lovlov \ grisetter. ) „ E. Lorentz
T. Karlsson

S. Kundblad

A. Rundblad

Bröllopsgäster, soldater, masker in. fl

Händelsen tilldrager sig iParis eu fettisd
pä, 1870-talet

Biljettpriserna: 4 mark, 3 mark ock 2 mark,

Finska Strä- & Filatt
fabriks Attiebolßiiet.

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommendevai

Filthattar

Damer ék Harit
Underkjolar
Winterblusar

Korsetter-, Linnekläder cch
Danska Handskar 2:50.

Hotel Kärop.
(Fesf^alen.)

ju t»VS.J

Table cThöte kl. 3-6 e. m.

Middagskonsertkl.1
24-6e.m.

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m.
t& fe> t& fe'
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Prima vara
SörnäsAktie Bryggeri.

■■■ -"■
"

■ "■■■.
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Försfa%slsa Försäkringsbolaget
grundadt 1827 Generalagenturen

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

#RIW
är en ny

fapyposs,
tillverkad af Jm turkisk tobak. Iparti, från eget fa
brik, endast hos

Fredr. Edv. Ekberg.
2 Alexandersgatan 52

V Smakfulla och vackra #
Vy-JPoatkort |pi

Störstaoch rikhaltigaste lager. ? 3E fl

J Mycket billiga priser. #30

t Dahlbergs Pappershandel, iJj
'»»arH.nc.Qt-. |5. A CÄ fl

Norra Esplanadgatan ?3. o jplHelsingfors

cKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel,

»mil

■^-*-

fred

52. fllcxandersg. 52.

G. Richter.

Suppé

Peau

Anita
Zizim

h

52. Telef. 2178. Helsingfors.

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödarkolerabakterier på enhalf
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

D^E^Selänaer^TOcei^^binueriölög^unvT»
Karolinska Institutet i Stockholm. Jp

D:r Axel Holst, Professor i allmän helsovård
vid UniversitetetiChristiania.

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

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

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 vidFarma
cent. Institutet i Stockholm, m. fl

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium SödraEsplanadg. 8.

■<rx
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u TT.

I.

3
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Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.

Hotel Kamp.
W;r Damen Orchester

G. Richter.
Torsdagen den 21 Februari 1901

7. La Housarde. Valzcr
8. Ouverture »Flotte Bursche" .'9. Musik. Lexikon, Potpourri . . . .10. S ngv.,g-lchen, Poika brillant tur

Flöte iFrk. Kohaut)
11. Waldnixlein tauzt, Intermezzo .12. Buzzo-Ga opp

Program
.Tetzt gehfs los! Marsch . .
A Toi, Valzer
Oixverture. ..Prpciosa,, . .
Maskeng ger), Polka ....
Potpourri Faust"
-cene de Ballet, violin Solo

(.Frk. Langer)

Leliar.
Wadteufel
Weber.
Zwi^rzina,
Gouuod
Beriot.

Ganne.
Suppé.
Kichter

Hornischer

Ernst
Stix

Co
-

en ;

O
&

O
3
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o
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