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Lager!

N.

Jakob Ljungqvists

{a Atelierfotografis
Alexandersg. 19

(ing. fr. Magasundsg
Telefon 2453

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

Hya Caplsseri=
# * affären 0 0
fiagasundsg. 2. Cdef. 3201.

\f obs.! Ullgarn stort sorti-
ment. Uid partiköprabatt.

Ö.L Hot)ditoPi
40 Alexandersgatan 40

Telef. 2i

"^■^^^"^^^^■^

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27- Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

kl. kk.istat,t,.ma (msttjv;t
—

Tidning för Helsingfors
Nya glasmagasinet „SVEA"

Brand & Lifforsäkrings
AktiebolagTeatrar och Konserter.Esplanadg 37.

Oscar Alexiz. Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

Söndagen den 30 December

»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. ♥* ♥
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 6, Telefon 2770

Svenska Teatern.
,— »■» i,» ■ ■ wootm</^J^^

B. Ulickels 1f:

Kontor

1900

Söndagen den 30 December 1900

Uermländingame.
tablåer af F. A. Bahlgren.

Personerna

Brukspatronen
Wilhelm, lians so:

Sven Ersson i Hult, nämdeman

Erik, deras son
Ola iGyllby, förmögenbondt

Jänders, <lerTis-äi(^^|
Per. Sven Erssons drä^
Stina, Sven Erssons piga Frk. Tscherniscliin

Hr. H. Sandbcru.
Nils Jonsson, kalladLöpareNisse, enäldrebond
En betjänt hos Brukspatronen

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring kl

"'■*'9999'^S<&^^-*<;^ Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 27

MAGASIN DO NORD.
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A. W. Eklunfl % Co.At?abia Förgälj-
nin^s-JVla^a§in, (Sbatopagne

& Spirituosahandel
(Inneh. Q. F. Stockmann)

Skilnadsgatan 19Glog. 2, Hotel Kamp
Utställning af fabrikens samtliga till-

ökningar,såsom:
säljes hos Rerrar vinhandlareBordsserviser, Kaffe- & Téserviser,
och serveras å alla förstakläsBlomkrukor, Vaser m. m

* * jul exposition i €dlundska * *äfvensom af

Uttala Qlasbtmks €. fl. fiielt Generalagent för Tinland
gar, såväl enkla som slipade ****** bokhandeln. *******Vinserviser, Fruktskålar. Assietter,

Kannor, Ostkupor m. m

Kontor Vestra kajen 18
C. F. CARLANOER.& Lifförsäkringsaktiebolag:„SKANE", Brand-

hllvärknin

Prosten

Jan Hansson
Annika, hans

iCT

vid sj

otte

CTNJ —^Uc- isn

7,30 e

idelad i 8

Stavenow
V. Sandbei
Lindfors.

Malmström

Bareklind
Ahlbom.
Lindh.
Lindh.
Precht.

Svedberg

10,:oe. m.

r

HrraKs Punscb,
prisbelöntmedguldmedaljvid
många utställningar. Högsta
utmärkelseheaerspris (Diplöj
me d'honneur) vid utst^hihj
geniBordeaux189nM1

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 32 38.

Westerlunds restaurant.
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard

him

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

Välsorteradt lager.
billiga priser.

Hufvuddepot af Dr. Lahmanns
underkläder.

Ens.tmtörsäljn. lif Jouvins &
C:o's i Grenoble världsberömda
handskar.r\
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Harald Wasasijemas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
Städernas i Finland

Brandstodsbolag Tilbarmoniska Sällskapet.
för lösegendom

gi : försäkring-ar till l&ga premiär och n":iMt 5 oc:, mmm*^T^l\e, belopp hvarmed
'.-lpp-arnihnlap-pt.

Osksr Hakulin Sondagen den 30 December 1900.
itan 4(i,
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Hattar Populära Konserten
felb & filt

Höstmössor.* *■-x '"
Program:* WintermössorW Ouverture, tillop. -Den Stumm \ :,li

af krimskinn, astrakan

V}
bisain, nutria m. m Sc]i:itz-\ alsei Strauss

Prestinnornas dans ur op. „San
herrar och damer, Saint-Saéns
Muffar & Boas hos, Schulierl

Jofe- Weck§ell, Paus
Unionsgatan 30 Ouverture till <>|>. nlphigenu

<<■<<^:<<*<<<<<<<<>>>>>>>>>» >>,>> Favorithi

Cornet :'i piston
(hr. Paul Steffens.l
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Scener ur op. „Rigoletto

Paus
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l^m, CUJ tfl O C=> ~ v. Minn
Estramadura, spansk dans Levbach

OC

Den enda värkligt praktiska SKKIFMASKIN

€ M. Knap« Skrädde-
rietablisement.

som finnes är

lIA 3131OND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

'1)1 Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien,

Fi
''

i& _f

4*4*4*4*4*4*4*4*4*
MÉ agelstams Mm

Nja böckertill jul:
E. Nervänder, Blad ur Finlands kul-turshistoria. Med 30 porträtt af Finlandsframstående män frånmidtenaf seklet Fmk10:—

E. Cedercreutz, Bilderbok för ung ochgammal. Silhuetter. Fmk. 3:50.

Julgransflaggor
1 de finska färg-erna, blått och hvitt samgult och rödt med Finlands vapen. 10 p.ni
per st. iolika storlek.fllexandersgatan 17.

OperakäNarens Restaurant a,a Cart hela dn.B:en- st° rre & mir
——< , , till högre priser. A

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors
Försäljning iparti och minut af endast äktautländska

Viner Se
Spirituosa

O Nya Barngarderoben
Ständigt lager af färdiga

■ ***m__> S~7^***miKv
—

",

JPASSAGEN V.Beställningar emot t;i%;\M
'^esr^Ls-^m&r K. F. LARSSON

BARNKLÄDER

IHIg
2i Alexandersgatan 21

Sedan stor prisnedsättning på samtliga iaffärenförekommandeartiklar numera egt rum, inbjudes all-
mänheten att vid behof af
Möb'er, Möbeltyger,Mattor, Draperier.Lampor, Vaser etc.
göra besökivår affär och hoppas vi kunna fullt till-
fredsställa ärade kunders anspråk med våranuvarande
priser. Aktiebolaget IRIS, 21 Alexandersg 21.

Eifförsäkrings * *
*** Aktiebolaget Uictoria

i Stoekbolm
meddelar Eiffsrsrkringar på förmånligaste vilkor

6. fl. Rjelt. generalagent för Finland.
norra Haicn 4. telefon 945.

He sigfe Nya MiisililiiiiÉl.
______________________________________________________________________Fabiansa-. 16Tel. 1431.

Nu inkommet stort nytt lager utmärkta
Flyglar

IPiaiiiiiow
11arint»uIer

Rekvirera vår nya piano och harmonium
katalog, som sändes franco på begäran.

Specialaffär för Korsetter.
Köp alltid från specialaffär: största garanti, lager

och urval samt låga priser. Order frän landsortenex-
pedierasomgåendemot postförskott. Vid beställningar
uppgifves, bröst, höft& midjavidd.

O. Grundström, Helsingfors
Ensamförsäljare

för Finland, förMt. 801. Svenska HorscttfabriKcrt

Äkta
Viner och spirituösa

direkt inporterade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.
S. Espl. gatan 12.

CE.Lindgrens ßorstbinderiaffär,
Alexandersg. 46 Centrals hus

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

ndre Middagsbetällningar, Sexor från 2,50
.ftonkoncert fr kl. lk 8— 11.

Verdi

Xouis de Salignac & Co.

Cognac.
Korrespondenser

Från Stockholm skrifves den 24 de-
cember:

Olympiateatern kom i går med en
nyhet, som man måste hålla teaterns
direktör räkning för att han tagit upp.
Ty Dönviks prestgård", ett 4-aktsskå-
despel af en dansk författare, hr P.A.
Rosenberg, var imer än ett hänseende
en connaissatice å faire.Här, liksom i „Profkandidaten", är
hufvudtemat den vemodiga historien om
barn den unga, trosstarka idealismen
går besegrad ur striden med de obe-
tvingliga faktiska omständigheterna.

Handlingen tilldrar sig ien prest-
gård n&gonstädes på danska kusten.
Thomas Thorild är en ung, entusiastisk,
ideelt anlagd prestman, hvilken tillträ-
der det pastorat, som hans fader inne-
haft. Han gör det genomträngd at

brinnande nit att fortsätta den älskade,
ja, af honom förgugade faderns gär-
ning som församlingens herde. Ibör-
jan är han ännu tviflande pä sig sjalf.
Men så kommpr en konflikt med ett
par församlingsbor, och han upptäcker
då det moraliskt dåliga tillståndet inom
församlingen, egoismen, vinningslystna-
den och den sedliga begreppsförvirrin-1
gen. Han besluter sig för strid, och
då den definitiva brytningen inträffar,I
får han krafter och tro på sitt kall.
och han begagnar första tillfälle att
hälla en ljungande straffpredikan

Resultatet blir, att församlingsborna
på alla sätt boykotta honom. Da hålla
sig ifrån hans predikningar, vände sig
i tjänsteangelägenheter till presten i
grannsocknen o. s. v. Slutligen anmä-
ler man honom hos prosten för irrlärig-
het. Det ena tunga slaget ef;er det
andra drabbar den unge mannen. Hvad
som håller honom uppe är bilden och

rtj \^^É
*%. ._" '■

feBÉi-

„(§i 3escet)l'"
Södra Esplanadgatan 2

(Invid Salutorget)

föredömet at hans fader. Han spor-
ras däraf till oförfäradt motstånd till
nya ansträngningar: i hans spår skallhan gå, han skall fullända hvad han.len ädle, påbörjat.

Men så kommer det sista, förkros-
sande slaget. rian erfar, att dennehans fader ej varit bättre än de andra,
att han begått en handling, som sattbrottslingens stämpel på hans panna!

Thomas står tillintetgjord, afväpnad.
Hans vackraste ideal, som bar upp ho-
nom i striden, har störtat samman.
Och den besegrade kastar en vemodig,
resignerad återblick pä hvad han ver-
kat: Det var extas, det var öfver-
mod, det var herrsklystnad", säger han.
Han var ej vuxen sitt kall, han vill„börja frän början" än en gång och
han lämnar pastoratet.

Dönviks prestgard" är ett mycket
intressant drama och väl värdt att ses.
Visserligen saknas ej spår af påverkan
af den ungtyska dramatiska skolan,och
en och annan gång höras vingslagen
at själfva Ibsens genius, men det eger
förtjänster, som gifva det ett ganska
högt värde, framför alt i fräga om ob-
servation och karakteristik. Såväl Tho-
mas som hans viljestarka moder äro
lyckligt tecknade, och det förekommer
en bondetyp, som är alldeles ypperligt
träffad. Om också en smula epism
utdraget, är stycket äfven väl skrifvet
irent tekniskt afseende.

Dramat fick ett på mer än en hand
godt utförande.

Hr Lindroth hade ändtligen här till-
älle att visa, hvilken eminent förmåga
i«n är, och att det rykte, som iöregätt
lonom frän Helsingfors, ingalunda va-

l:ma Inlaid Linoleum
iultramodärna mönster

A. B. Wicander & Larssons
v- v v- v 0 0 nederlag <}<}<,<><.<)

Richardsgatan 2,
o
3



fr XEL PIHLGREN. Torr GenmneArraks Punsch. Guldmedalj Bgg i Paris

fuOM. TEAATTERI.
Sutinuntaina Joulukuun 30 p:nä 1900

hinnoilla.Älennetuilla

Lahjoitusmailla.
men historiallinen näytelmä. Kirjoittanut:

j.näytöKsn santeri Inqman.

Henkilöt

Axel Ahlberg.
Mimmy Leino
Otto Närhi.

ff]
,umununvouti j^TeiHÖEi^^^^"

I»OK Valkijärven v. t. mmis-" M
ml?s

-
Uuno Salmels^Hgiltavouti " " . Kaarl Halm(^MLaihanen, lautamies |

Kirkkoliei-i-i ,
(Hemmo Kallio^BSatsia, _ |Benjamin Leino^Bfeltonen, talonpoikia . . .<lisakki Ijattu _ 1

tylltetinen. j [jUAtis Bautio.l
?V-1' ffvllästisen vaimo. . " . Kirsti Suonio.I
Katja, K.yuasc

tyfcär ...Lin; Högdahl.ISi,Holttisen poika Oskari Salo. ■
■ T ivaii vaimo l_lli Malm. *m^Ca Holttisen palvelijatar ._ .Hilma Rantanenl

r rönen talonpoikain asianajaja. Adoll Lindfors.|
iir!vketta vähämielinen akka, noi-

ta 'ja hieroja,Laihasentäti. Mimmi Lähteenoja
Vinaktm-i hovin kapakanhoitaja. Taavi Pesonen.

Talonpoikia ja sotamiehiä.
Toiminta tapahtuu Valkijärven pitäjässä

keväällä 1837.

1 näytös tapahtuu kirkolla.„ " hovin kapakassa"
pellolla,Nurmijärven syrjä kylässä

4 hovissa.
5 ,; kirkolla.
Tn ia s.nen näytöksen väliaika onkolmattakuukautta

Ovet avataan k.lo VaB Näytäntö aikaa k.lo 8

W fjjndei^lädgF É|
af siden, viI ramie 1Julius Sjögren
Trikot och yllevaruaffär

Vä «sMikaelsgatan 4 och Centralpassager

KAISANIEMI RESTAURANT
rekommenderas för enskilda säll-

skaper & tillställning-ar.

Q. A. Wickström

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

Kostymer, Paletåer och Benkläder för fest,
visit-, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om-
sorgsfullt.

Godt material, fm snitt och skickliga arbetare.
Priserna särdeles moderata.

Färdigakostymer,paletår och benkläder på lager.
Frackkostymer uthyras.

Beklädnads-BolagetAalto <fe C:o
Sangatan N:o 9. Tel. 15 05.

Ivar Schoultz

Linoleumaffär
Boulevardsgatan 28

Folkteatern.
(Studenthuset)

Söndagen den SO December kl. 8 e. ■

För sjette gängen

Drottning Filippa
Bis -pel i 5 akter (indelad!

al Gabriel Lagus.

Pc r s

Erik XIII af Pommern, Sveriges, Norges och Danmarks
kom

Filippa af England, lians drottning.
Henrik Königsmark.dansk riddare,konungens gunstling.
Knut Algotson, dansk riddare.
Erik Hendrikson, svensk riddare.
Harald, i tjänst hos Königsmark.
Cecilia. i barn tmafiidneriddarHenrikat Saloborg
Gösta /
Anna, hoftärna.
Herr Tybald
Första Riddaren.
Andra Riddaren.
Två män af folket
En jägare.
En bondficka.
Hofdamer. Riddare. Pager. Nunnor. Jägare. Allmoge

Händelsen försiggår 1480 på Stockholms slott och
trakten af Wadstena kloster.

Representationenbörjar precis kl. 8 e. m. och slutar
omkr. kl. II e. m. Dörrarna öppnas kl.

','2 8 e. m.

Röda biljetter.
Biljetter säljas alla hvardagar i Té=

handeln'midt emot Svenska Teatern (Ar=
gos hus) samt söndagen från kl. 12 p. d.
å Studenthuset hvarjämte de ock kunna
abonneras per telefon 20 99.

Rekommenderas =
Uälsoruradt lager af prima beklädnadsmaterial"JTJ CDÄHnflßr\ SKrädderietablisement $ Klädeshandel

filt* tll\Ul2"JlI/*" *
ai. Unionsa. 21. f. d. T.IWwra» skrädderi_

Elektriska wHelsingfors Största ocb bästsorterade lager i
linland af alla slags

Tobaksfabriken

„SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommenderas åt tobaks-
kännare; törsök „Casino", „Samson I", „Samson 2"
(Trämunstycken) och "1899".

Kommissionslager iHelsingfors hos
Frans Lindberg

Alexandersg. 52. Telefon 2658.

AktiebolagBelysnings
Telef. 916Kasarminkaiu 27

Toimittaa sähkövaloa. JAöhlep,
Myy sähkötarpeita. * Éf till allmänt crkändt billiga

£¥ $te priser, boseambrini Restauram. 3obn Paiscbeff,
o iQQQQQOQO fi:fors, Brunsg

MineralvattenfabrikenSivori & 4* 4*
4* Merikannon 5 OBS.! till landsorten sän-

des fritt emballeradt samt ned-
kördt till järnväg eller ångbåt.§anifa§

Piaii»mak»»iii>i rekommenderar sina tillvärkningar

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 319«- df \s)f \§%ÅsJ^^3aigsfWiipurissa fHelsingissä

Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. \l> Tel. 29 22. ooöocdqSöqööqqqqo

Nt öfverdriivet. Till de rent yttre för-
delar, som den unge skådespelaren äger~ i gestalt, ansikte och stämma

— ,
kom i gar ett varmt, nobelt, naturligt
°ch behärskadt spel, och han fann ett
enkelt, ölveitygande uttryck bäde för
det trygga medvetandet, för hänförel-
s«) och för sorgen. Hr Lindroths■Thomas, är enkonstprestation, som hela
Publiken bör se.

-«""►-

Teater och musik
»Flachnann som uppfostrare" heter

Otto Ernsts nya komedi. Den behand-
lar kampen mellan en för sitt kall in-
jresserad och at reformatoriska idéer
besJälad. bjärte- och förståndsstark skol-arare och några intriganta, förbenade*k"lpedanter, ett slags byråkratiska tar-
|J'ff representanter, äfven-iom ett par
Konservativa kolleger. Denna kamp
ätaller hjälten slutligen i valet mellan
«Bbets- eller personligt skeppsbrott.

n förfalskning, sädan den ständigt
bekommer i senaste års rättegångs-
"aandlinaar, och som genom förfal-

[; revs egen dumhet bringas i dags-
■!Uset-, lämnar motivet till den slutlig»

upplösningen. Stycket, som ai förfat-

IL nyligen upplästes for en kret

Mterärt bildade personer, skall hafva

gjort ett mäktigt intryck Som en

Jlrd af tacksamhet mot Dreadener lea-

ern hvilken var den som till *«* an-

tIsig hans förra pjes ,Var tids ung-

i^och pä ett sä f--d
o
e
Er

S
D
a

resenterade författaren, har Otto Ernst

Iilen nu öfverlämnat första uppforan-
d åt Dresdener-Theatern, där stycket

vLit bestämdt att som i dagarna gä

Iver scenen. Äf ven Wiener Burgtea-

tJ har strax efter uppläsandet genom
därvid tillstädesvarande ombud, iorsak-
rat sig om uppforanderätt tilldetsamma.

vingen hvan stj"
.^ Uwm

åskådarena mtrycK _

ätt uppfatta innebörden af den store

omikerns verk. Endast det grofkor
niga tände förståelsens gnista, medan
det egentligen fina skämtet, trots all
attisk krydda förgick tämligen oupp-
märksammadt. Måhända bidrog härtill
det långt ifrån mönstergilla utförandet.
Ty fränsedt åtskilligabrister vidsjälfva
iscensättningen, voro ock^å skådespe-
larne ingalunda häller vuxna sina upp-
giiter. Endast Strepsiades, denna typ
,ör en lättsinnig, njutningslusten ung
.ithenare, återgafsklanderfritt, ja,t.o. m.
rätt bra. Sokrates framställdes som
gubbe, oaktadt han afled först trettio
är efter Molns" i tiden allra första
appförande. Trots alla brister spåra-
des dock den store Aristophanes ande
i det hela och publiken sparade ej pä

bilall inför denna, en af det antika ht-

vets skönaste bilder.

Notiser.

Wiens teatrar. A D< teehes Votks-
theater rönte ett nytt fyraakts skåde-
spel rSchlagende Wetter" af Man,,

(I,He Grazie — ett .tycke med upp-
rörande och frånstötande scener, skrit-

ver en recensent — endast efter de
löreta akterna bita.ll, men tillsist stark
opposition. Den nya komedien wLord
Quex" af Arthur W. Pinero har där-
emot med framgång uppförts å samma
teater.

— En ny folkpjäs Grubers
Nachfolger-' af B. Buchbinder väckte
a Raimuvdtealern hufvud.»akligen genom
det tängslande återgifvandet af hufvud-
rollen genom Girardi, bifall och mun-
terhet. * **

Ett nyttfemakts skådespel„Waldleute"
af Karl Hauptmann rönte vid första
uppförandet a Lobeteatern i Breslau
lifligt bifall, men framkallade äfven ytt-
ringar af missbag.

-«""►
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Sedan uärmcgaspriset i Helsingfors nu
mera är nedsatt till 15 penni pr kbm

d. v. s. till samma pris, som hålles iut
landets större städer, uppmanas allmänhe
ten au iél? tS45f

Koka med gas,
som är det billigaste, renligaste och be-
kvämaste bränsle, hvilket här finnes att
tillgå. Kokaparatet från 5 mark till högre
priser finnas å i£é&

Gasverket.

9m>»o9m>9^->9<f-9-*>90909-m>tt-m>9imm^9
$ Smakfulla och vackra $

I Vy-Postkort J
Största och rikhaltigaste lager.

Mycket billiga priser. I

♥ Dahlbergs Pappershandel,i
0 Aiexandersgatan 15.
9 Norra Esplanadgatan 23. *
2 4

„sPrima"
är en ny

Papyross,
I parti, från eget fa-tillverkad af fin turkisk tobak,

brik, endast hos

Fredr. Edv. Ekberg.
52 Alexandersgatan52

■■Trea. iiito. €Kberg. It

f Bageri $ Konditori
52. fllexandersg. 52.

Helsingfors.
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(Festsalen.)
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Table d'höte kl. 3—6 e. m.

Middagskonsertk!.'|24-6e.m.

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m

C_/ $5, $}&, *h

Brunnshusteatern.
Mna fiofmanns tournen.

Program.
Törsta afdelningen

Musik: dirigent hr Emil Frost

Pb-MarschXurnbereerdockin.
Albre

> Oim>^^n
Komzak
Adam.

i. Interme/z ur Cavalleria Rusticana
Uiolinsolo.

Rosas4. Uher den VVcllen. Vals
Paus

flndra afdelningen.

Den förgylda lergöken
eller

Kolingarnas midsommarnattsclröm.
Kevv i > akter af Emil Norlander,

Händelsen passerar Midsommarnatten Första
ikten på landet, andra akten på Yerldsutställningen
i Paris

Perso n e c n a
Första i^^rTobias Jansson iSkärblocka^HMor Sara, hans hustr

Janne, kväsargrabU

. .hr V. Hellström.. . fru O. Hellström.
. . hr M. Lindberg.
A. Hotmann-Uddgren. . frk E. Lorentz,

/hr Th. Ebbesen.
Stina, piga . . .
Luft-Kallej luffareKol-Jokke )
Feen
Tusenskönan
Snödroppen.
Majblomman
Violen . . .
Gullvifvan

\hr A. Sernqvist.
frk. A. Palmer.

. V. Landegren
E. Karlsson.
L. Rundblad.„ E. Lorentz.

, G. Karlsson.„ A. Rundblad.
In- C. Landegren.Blåsippan . . . .

En gammal bekant
Bondfol

Andra ak
LuftKalle
Kol-Jokke

hr. Th. Ebbesen.
hr A. Sernqvist.
hr. M, Lindberg,
fru Hofmann-Uddgren

En kinesisk boxan
En velocipedist
Brefdufvorna . .
En mössrormaie
En pantsatt .
En mobiliserad
Miss Tvåa . .

hr. M. Lindberg.
frk. A. Palmer.
hr. 0. Landeyren.
fr. V. Landegren
fru Hofmann-Uddgren
hr. Hellström.
fru Hellström,
frk. A. Palmer.
hr. Lindberg.

En narrad skönhet
Tobias Jansson
Mor Sara
Mademoiselle Paris
Enpoliskonstapel

Biljettpriserna: 4 mark, 3 mark och _ mark
Föreställningen börjar kl. 8 e. m.

Finsto Strå- & Fiilliatil-
riks Aktiebolaget.

Alexandersgatan 21 ■Tallbergs hus.

PnsDelon^^VarIdsutstälI-
ningen i Paris 1900.

rekommendera

Filthattar

Damer ék Värn
Underkljolar
Wiaiterblusar

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

Hotel Kamp.
Uhr Damen Orcbester 6. Richter.

1. Secessions-marsch
2. Le belle Polesane, vals
3. Ouverture ..Lustige Weiber von

Windsor" .
4. ImRosendu

Potpou

vals

Frk. B. Lai

y■<y-<y-<y-' .■-■:■■■""/■>■xx crXXXxx>'X>vy -■ - " XXX
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Prima vara.
SörnäsAktie Bryggeri.

>xKa^XK/X f^_agTa^-_A ,> > A
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Första Rysska Försäkringsbolaget
grundadt 1827 Generalagenturen

N. Magasing. i. Telef. 231.
Brand & Olycksfaliförsäkring.

**7kfN*> **ffiwr *g^-Ifj*» 'TFOfäS* »?^iS^* frnS**

Champagne Q
13 Mont de Bruyére S.
rQ säljes i minut hoa de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- Ö1_
tioner. Partilaperhos« Kl,9 Ernst Tolfander. §

W S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

W:m EKBERG. Cognac-. Punsch- och Vinhandel, Alexandersg

Hdtel IJäTDp

Helsins

Program
.Richter
Lehar.

Nicolai
säng tlöjtsolo (_b'rk. Kohaut.l

iir^LaßelleofNew^orkJverker.■XXoT.men

rniers Kratz
vons Ländier f

Förklarningtill N.o 9

stadsbladi-ts _N

Hotel Kän)p.
(Fesfgalen.)

fe fe fe fe

Table dhote kl. 3—6 e. m.

Middagskonsertkl.!24-6em.
Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m.

fe/ fe/ fe/ fe/

Folk

Tisdagen den 1 Januari 1901

2 Violiner

52. Telef. 2178. Helsingfors.

!*&*#*»*
Nutidens förnämsta antiseptiska

toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödar kolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakteriepå

en minut
enligt intyg från

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

Dt Axel Holst, Professor iallmän helsovård
vid UniversitetetiChristiania.

D:r F. Huedpe, Professor iallmän helsovård
vid UniversitetetiPrag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor R,
Kochs 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
ceut. Institutet i Stockholm, m. fl

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.
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