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Tidning för Helsingfors
Nya glasmagasinet „SVEA"

Brand & Lifforsäkrings
AktiebolagTeatrar och Konserter.N. Esplanadg 37.

KontorOscar Alexiz. Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
J. N. Carlander
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Jakob Ljungqvists

_a AtelierFotografis
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

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

Hya €ajmseri=
# * affären * #
RagasuncUg. i.Celef. 3201.

|Störstaur^al!
y Obs.! Ullgarn stort sorti-

ment. Uid partiköp rabatt.

».bta M^ndilw.
40 Alevandersgatan 40

Telef. 21

-
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Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier
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Åt?abia Föi?§älj-
nin^s-JVla^a^in,

(Inneh. Q. F. Stockmann)
Glog. 2, Hotel Kamp

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

Blomkrukor, Vaser m. m

äfvensom af

liffala Qlasbmks
tillverkningar, såväl enkla som slipade
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,

Kannor, Ostkupor m. m

„SKANE", Brand-

N:o £0
»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. ***
H. W. LILIUS.

Avg. Ludv. Hartwall.Sagospel i 8 tablåer. Efter H. C. Andersens saga al Gustaf af
Geijerstam Musiken af Björn Haldén Mineralvattenfabrik

Helsingfors Telef 169.
Tillvärkningen står under kontroll af

Filosofi D.r Hj Modeen.
Personerna

Stot ■-Klas Malinström
Lind11.

Ib-.
Fru
Pra

Ingrid, hans hustru
Undantags-Morsan . Bränder Olga Bulér

ModistLill-Klas
Kajsa, hans hustrt
Gamle-Morr. . .
Klockaren . . .

Ilultinan.
Viklund

Precht.
Preclit.
Ahlbom.

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

Oxmotaren
Westerlunds restaurant.
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard.

(11,
Engelbreckt.
W. Sandberg
Larsson.\r hos Stor-Klas

Sankte-Per
Anders Petter)
Erker j
Malena )
Maja j Pl^

åhman|l-'rk
Klas

Jon, dräng hos Lill-Klas
Karl-Petter G. JafrfsH. Sandberg

Lindh.Nisse i Bo
Fru YM^S^mcötväruäffarl:sta Elfvan

É.

Norra Esplanadg. 37 Telef. 17272:dra Elfvan StayenoV.

Välsorteradt lager
billiga priser

Hufvuddepot af " r.L hmanns
Sörjaskl. 7 och slutas kl. 11 e. m underkläder

En.aniförsäljo, af Jouvins &\
C:o's i örenoble världsberömda
handskarSundströms Fotoarafiatelier, Fabiansgatan 27

MAGASIN DU NORD.
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■te _A, W. Eklund # Co. yv v y m Y'Y-Y>.¥
Vin- & Spirituosahandel rSkilnadsgatan 19 inni C:o■Reims&G G G GG G G

saljes hos Rerrar vinhandlare
och serveras å alla förstakläsFörstaklassTapet^erareoch sens restaurationer

Dekoratörsverlisiacl. 6. J_. fijelt Generalagent för linland.
Johan Svensson.

Adress: Sandviks Norra kajen N:o 17, d. v. s. Sandvikens lgsäg *«jrg*g*jr#irjr*
Telefon 33 80

& Liliörsäkringsakliebolag: Kontor Vestra kajen 18
G. F. CARLAftQER.

Alla dagar U _Tt # £_t if lä W^W Wm Alla aftnar
Middagskonsert

"
„ ¥ „ !, P Aftonkonsert

från kl. 4-6 e m. W:r Damen "fester 0. Richter. frä|) k| g . m .

A.TEmL,IER mA.mTOLIL.Om

Godtköpsföreställning

$tor-Klas och DHKlas

ilr

hos Stol

Telefon 310

$&%
**£«

C. P. DYBEHDAHL Fotografisk Atelier.

Fredagen den 18 Januari

Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 6, Telefon 2770.

Svenska Teatern. 3.
Fredagen den 18 Januari 1901 flrraks Punsch,

kl. 7 e. m. I
1901
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Harald Wasastjetnas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
Städernas i Finland

Brandstodsbolag
för lösegendom

emottager försäkringar till låga premier och ned
BO osättas dessa med '2b octM

försäkringstagarei10 ochßWMmr^rae belopp hvarmed
Es är värjt deleg-areiholafer.
Osksr Hakulin

411 Alexandersgatan 40,

Y~^l Hattar i
X*C^ felb & filt i
p^^ Höstmössor.* *

>Vk
'
i » Wintermössor.

\y/ af krimskinn, astrakan, y
v

ÄT-7'ftk bisam, nutria m. m. ¥

Ml tT herrar och damer,

JjL, 1 Muffar & Boas hos,

Jo^. Wccß§ell, ¥j
30. Unionsgatan 30.
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Eördager» den 19 januari 1901.

55:te

Populära KoMtrteit
Program:

Ouverture till op. Semiramis Rossini
Seid umschlungen Millionen" Strauss

Idyll och Landtlig dans, för
stråkinsti Grieg

Malletmusik ur op. Gioconda . Poncielli

Paus
Lyrisk, ouverture Järnefelt
Serenata, för flöjt Michelis

MassenetScenes pittoresques, suite
Marche. Air de Ballet.
Angelus. Fete Bohéme.

Paus

Intermezzo Sibelius
„Allt under himmelens fäste"
för stråkinstr irr.Svendsen

Boernes marsch arr. Kajanus

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
som fim.ds är

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

Finnes på lagerhos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien.

4*4*4*4*4*4*4*4*4*
Hagelstams

Öolsbandel.
t\r)derssoi)S pafe_)fbläcJson)

Mention Honorable
på världsutställningen i Paris 1900

Fungerar lätt och angenämt under
tre månader och längre utan att rengöras.

Pris 4 mk 50 p:ni

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors.

Försäljningipartioch minut af endastäkta utländska
Viner &

Spirit uo s a

/*^**\ Nya Barngarderoben
l*>% Ständigt lager af färdiga
■^^■BARNKLÄDERXl\\a\aa*$>_>"'i^jKIpassägälXBeställningar emottagas

K. F. LARSSON

Henrik Gahns'
Amykos, Gahnelit,

Tvålar m.m.
order genom

Ernst Tollander,
S. Magasinsg. 3. Tel. 1844.

UictoriaCifförsäkrings * »
» » » JTKtiebolaget

i Stockholm
meddelar Eifförs<.kringar på förmånligaste vilkor.

£. fl. fijclt Generalagent för Finland.
norra Hajen 4. telefon 945.

Helsingfors Nja MiiÄiidel.
Fazer & Westerlund

Tel. 1431, Fabiansg-. 16
Nu inkommet stort nytt lager utmärkta

Flyglar
l*iaiiiiio»

Harmonier
Rekvirera vår nya piano och harmonium

katalog, som sändes iranco på begäran.

Specialaffär för Korsetter.
Köp alltid från specialaffär; störstagaranti, lager

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

HelsingforsO. GruncLli ömM
Ensamförsäliare

för Finland, för Mt. 801. Soenska Höfscttfabrikeit.

Äkta
Viner och spirituösa

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

CE.LindgrensBorstbinderiaffär,
Alexandersg. 46. Centrals hus

Alla sorters finare ochgrötre Borstar &. Penslar,
Tamburmattor & Rottingpiskor, Toilettvålar.Amykos. Par-
fymer, Badsvamp, Kammar af alla slag. Speglar & Toi-
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker, Cigarr-
& Cigarrettfodral m. m. tillhilligaste pri_er.

€. n.Knapes Skrädde-
rietablisemem.
JIIP %r *
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fllexandersgatan 17.

OperakäUarens Restaurant åIa Cart he,a df.?.e"-..större.& mindre Middagsbetäuningar, sexo.- från 2>50
L m— till högre priser. Aitonkoncert fr. kl.lUB— n.
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£ovis de Salignac & Co.

Cognac.
Teater och musik

„Verkligau författaren till „Charleys
Tantu, den amerikanske farsdiktaren
Charles H. Hoyt, afled nyligen å en
dårvårdsanstalt. Den nu till dags så
fort lefvande världen hade redan så
godt som helt och häliet glömt honom,
ehuru det knappast är mera än ett eller
par år sedan han på ett så oemotstånd-
ligt sätt förstodatt appelleratill mensk-
lighetens skrattmuskler och firade sina
sista triumfer som scenisk författare.
Han var den som i Amerika så att
säga grundade den verkliga farce
comedy" och han hade få, om alls några,
konkurrenter i facket. Hans arbeten
ss. „A tm soldier" (En tennsoldat).
„A midnight bell" (Midnattsklockan).
„A trip to Chinatown" (Resan tillKina),
„A contented woman" (En nöjdkvinna),
„A day and night in New-York" (En
dag och en natt i New-York) Charl-

ey's avnt" (Charleys tant) m. fl. hafva
beredt många tiotusenden högtider af
skratt. Charles Hoyt har efterlämnat
en betydande förmögenhet, Isitt te-
stamente har han pä ett anmärknings-
värdt sätt ihågkommit sina vänner och
till Förenta staternas båda sceniska
sällskaps föreningar har han anslagit
tautié merna af flera sina sceniska ar-
beten. Såväl „Charleys Tant" som,.Resan till Kina" voro verkliga guld-
grufvor för Hoyt. Testamentet är upp-
rättadt år 1898 medan Hoyt ännu stod
på höjden af sin skapareförmåga.

Den uya Bach-föreningen med säte i
Berlin hvilken som sin uppgift ställt
att göra JohacD Sebastian Bachs verk
bekanta inom vidare kretsar än härin-
tills i allmänhet varit fallet, har beslu-
tat att göra en början isy'tet genom
att i Berlin under mars månad detta

. aa

/^

..QpcsceDr
Södra Esplanadgatan 2

(Invid Salutorget)

är föranstalta en tredagars Bach-fest,
som tillika blefve den första egentliga
Bach-föreställning, som någonsin ägt
rum i Tyskland. De vore meningen
att därvid,utom tre stora festkonserter,
söka få till stånd en utställning om-
fattande Bachska manuskript och reli-ker af alla slag äfvensom ett såvälvetenskapligt som sällskapligt förenin-
gande af samtliga existerande mindre

Bach-sällskap. För den rent konstnär-
liga delen af programmet halva utom
flera framstående solister följande mu-
sikaliska korporationer ställt sig till
bestyreisens förfogande: Kungl. akade-
miska högskolans för musik a capella
kör under prof. J. Joachims ledning;
sångakademin under ledning af hr Ge-
org Schumann; Philharmoniska kören
och orkestern med prof. Sigfried Ochs
som anförare

—*""►—

Notiser
„Die drei Wiinsclieu (Tre önskningar)

är titeln på en ny operett komponerad
af kapellmästar Ziehrer iWien. Li-
bretton är skrifven af Kren et Lindau.
Hufvudrollen är bestämd för Girardi.

Albert Roäerichs treakters lustspel
Der Liebeskontrakt" (Kärlekskontrak-
tet) har för första gången gått öfver
scenen a Hofteatern i Dresden. Styc-
ket är antaget till spelning äfven af
Deutsches Schauspielhaus iHamburg.

Palovakuutus Osakeyhti
Brandförsäkrings Aktieb

I:ma Inlaid Linoleum
i ultramodärna mönster

A. B. Wicander & Larssons
0 0 <> 0 <> 0 nederlag Q<> <> 0 0 <>

Richardsgatan 2,

". Pnhmla Kllllprv/n Tapaturmavakuutus Osakeyhtiöola I UllJUia IXUIItJrVO Olycksfallförsäkrings Aktiebolag
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AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj 1898 iParis
f^lT)de^läderSUOM. TEAATTERI.

Perjantaina Tammikuun 18 p.nä 1901

TFKIIfIFIUUiUyIJUJjIjLiiI,
4-näytöksinen laulunsekainen huvinäytelmä. Kirjoit

tanut Teuvo Pakkala. Lavlut säveltänyt ja
sovittanut Oskari Merikanto.

Henkilöt

Turkka; Evert Suunio.
Tolari,
Huotari tukkilaisia

Taavi Pesonen.
" Aleksis Rautio
Uuno Salmela.Kasuri
Kaarlo KeihäsOterma
Kirsti SuonioMaija, kaupustelija

Pietola, talokas Hemmo Kallio.
Katri, hanen tyttärensä Lilli Högdahl.
Anni, mökin tytär Alma Auer

Hättäri Eino Salmela
Pölhö-Kustaa,lyhytjärkinenpoika. Olga Leino
Poro-Pirkko Mimmi Lähteenoja.
Pahna-Maija Hilma Kantanen

Leena Mimmy Leino
Taurila, lautamies lisakki Lattu

Pietolan palvelijoita,tukkilaisia, ja kylan tyttöjä.

Ovet avataan k.lo 7 Näytäntö aikaa k.lo 1/2 8.
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Folkteatern.
(Studenthuset.)af siden, ylle, bomull och

► ramie
-

Lördagen den 19 Januari kl. 8 e. mniius Sjögren j
och yllevaruaffär f(F=^

Mikaelsgatan 4 och Centralpassagen.
Abonnement N:o 4

För första gången* *
Jen Ny. ii ioteKAISANIEMI RESTAURANT

rekommenderas för enskilda säll-
.ancu

skaper & tillställning-ai

Q. A. Wickström
I *.* '.*

Reparationsvärkstad

Ur, Kronometer

Präsicions-Instrument

Garanteradt prima arbete

Ständigt lager af väl justerade

Vägg- o. Fickur
Urkedar m. m

Ivar Schoultz Första akten tilldrager sig iLondon; de öfriga
på Sir Marslands landtgods. Tiden den närvarande.

Linoleumaffär Representationenbörjar precis kl. 8 e. m. och slutar
omkr. kl. II e. m. Dörrarna öppnas kl. 1,.,8 e. m.

Gula biljetterBoulevardsgatan 28

äctaertctablisement $ Klädeshandel Rekommenderasm. GRonDflijrs Sk
21. Unionsg. 21. f. d. T. nv^crqs skrädderi iborteradt lager af prima beklädnadsmau.ial
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och finare

Lustspeli4 akter af G. von Moser. Fritt
från tyskan af A. Bosin

Personerna

Sir Marsland, godsegare.
Edith, hans dotter.
Harry Marsland, hans nevö.
Sir Macdonald.
Lothair Macdonald, hans nevö.
Eva Webster, Ediths väninna och lekkamrat
Sarah Gildern, guvernant hos Marsland.
Leon Armadale, i
Patrik Woodford, / unSa gentlemen.
Master Bibson, skräddare.
Mistress Dickson. Lothairs värdinna.
Robert, bibliotekarie.
lohn, kammartjänare hos Marsland.
Tripp, kommissionär.
Griff' iexekutionsbetjänter.
Ett statsbud.
En betjänt.

Helsingfors Elektriska Största ocb bästsorterade lager i
Sinland af alla slagsBelysnings Aktiebolag

Kasarminkatu 27.

Toimittaa sähkövaloa. JWöblei?, *
Myy sähkötarpeita.

öambrini Restaurant. !_C /AAJw till allmänt erkändt billiga
MW $te priser, bos

f sobn Patscbeft
€r.

MineralvattenfabrikenSivori & 4* 4*
4* Merikannon §anifa§ OBS.! Cill landsorten sän-

des iritt emballeradt samt ned-
kördt till järnväg eller ångbåt.Pianomakasiini rekommenderar sina tillvärkningar

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

Wiipurissa IHelsingissä
Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.

mféyféymmm
V* T) i wTii V_TiT \_> o*? ICc.*? \C c. *?

Tobaksfabriken

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

Kommissionslager iHelsingfors hos
Frans Lindberg.

Alexandersg. 52. Telefon 2658.

"

Ö 1

OÖOTel. 5 42

A kejserl. jubileumsteatern i Wien
har en ny folkpjäs „DasKind" af An-
tonie Baumberg uppförts för första gån-
gen och rönte ett välvilligtmottagande.

A K. skådespelshuset iDresden har
för första gången uppförts en ny tra-
gedi ,,Giganten" af Otto Erler, hvilken
mottogs med bifall. Endast vid slutet
hördes yttringar af misshag.

Riedelföreningen iLeipzig firade sitt
250-års jubileum med två festkonserter,
hvarvid med bästa framgång utfördes
Handels „Messias" och Bachs „Hohe
ilesse".

En ny fars „Die Liebesprobe" al
Jul. Freund och Th. v. Trotha försatte
publiken å Deutsches Theater iHanno-
ver ien munter stämning.

Å Residenztheater iMiinchen väckte
det nya lustspelet „Der wilde Hemlin-
gen" af G. v. Moser och Trotha icke
synnerligt bifall.

Å nya teaterniCambridgehar Nechy-
los' tragedi „Agamemnon" med musik
af Sir Hubert Purry utförts och rönt
ett rätt gynsamt mottagande.

Sudermanns „Schmetterlingsschlacht"
(Fjärilsfebern) har uppförts å hofteatern
i Darmstadt men uppnådde endast en
succés d'estime—

*«"►-

Ett och annat

Moriz Jokai och grefvinnan Stephanie
Lonyay. Från Budapest skrifves till
en fransk tidning:

„Moriz Jokai har i dagarna gjort
grefvinnan Stephanie Lonyay ett besök
och berättar därom följande. Grefvin-
nan delgaf honom bl. a. att hon hade
för afsikt att kcpa sig ett slott på un-

gersk mark, i möjligaste närhet till
hennes dotters, erkehertiginnanElisabets
boningsort. Hon tillade att hon kände
sig numera helt och hållet som unger-
ska, ej allenast på grund afsitt gitter
mål, men också såsom varande palati-
nen Josephs barnabarn. Hon älskade
ungrarne och kände ingen trognare ocb
ridderligare nation än deras.

Dä Jokai lyckönskade grefvinnan
till hennes af lycka och förnöjsamhet
strålande utseende, svarade hon:

—
„Ja, jag är verkligt lycklig och för-
nöjd. Jag hoppas ni också är det", —
samt tillade därpå: — „och huru be-
finner sig er älskvärda hustru?"

—
Det var, berättade Jokai, som om en
gnista skulle genomilat hela min va-
relse. „Eders höghet" — svarade jag,— „denna fråga gör mig öfverlycklig.
Den är ett glänsande bevis pä osan-
ningen af det vidt omkring kolporte-
rade ryktet att ungerns högre kretsar
skulle slutas för mig på grund af mitt
giftermål " — „Het är absurdt, sådant"—

inföll grefvinnan. — „Finnes det
verkligen människor som sätta tro till
dylikt. Ni är och förblir oss alltid
densamme". — „Världen är nu engång
sådan" — svarade Jokai. — „Vi kunna
synda i kärlek så mycket vi behaga,
och stå ändå inför världen som oanta-
steliga, men sanktionera vi vår kärlek
genom äktenskap då blifva vi stigma-
tiserade". — Grefvinnan delade full-
komligt diktarens åsikt.

— - „Ni sade
där något som jag många gånger tänki
i djupet af min själ. Och ni kännei
e_L_l_^k|ig ?" — nJag tycker lifvet bör

__H.var.vir-jat fo^mn^n^örs.

—
„Vi halva skapat oss en skild liten

värld, som ersätter oss hela den öfriga".—
■ »Alldeles så är det också med mig",— inföll härtill grefvinnan Lonyay —

min lilla värld är för mig mer än all
den stora därute någonsin varit. Och
hvad säger ni om Franz, giftermål?—
frågade hon därefter „Jag säger"— svarade diktaren, —

„ait hjärtats
lagar stå öfverallapä pergamentskrifna
och i sten inristade lagar, och att den
som följer hjärtats bud, honom skall
ske rättfärdighet och öfver honomhvila
Guds välsignelse".

-«""►-
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Billigas^^Bfc^^x

i.sie. å Reims
Champagne

finnes lager hos herrar vin-
handlare

V Smakfulla och vackra é

J Vy-Postkort |
di ©Största och rikhaltigaste lager.

Mycket billiga priser. J
\ Dahlbergs Pappershandel, $

.exandersgatan 15. §
O Norra Esplanadgatan ?3. «

„IPrima"
är en ny

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

Fredr. Edv. Ekberg.
52 Alexandersgatan 52

§ fred. €d». €kbcrg. 1
IBageri $ Konditori 1mi 52. Alexandersg. 52.

fielsingf.rs.g

Stina, piga . . .
Luft-KalleI, "
-._" 1 t 11 i liinarcKol-Jokke /
Feen
lusenskönan
Snödroppen . . . .
Majblomman . . .
Violen
Gullvifvan . . . .
BlårSippan . . . .
En gammal bekant

Bondfolk
Andra akten

hr. Th. Ebbesen.
hr A. Sernqvist.
hr. C. Landegren.
fru Hofmann-Uddgren

Luft-Kalle . . . .
Kol-Jokke....
En kinesisk boxai-i
En velocipedist
Brefdufvorna . .
En mösstormare
En pantsatt .
En mobiliserad
Miss Tvåa . .

hr.M. Lindberg.
frk. A. Palmer.
hr. C. Lande» ren.
fr. V. Landegren
fru Hofmann-Uddgren
hr. Hellström.
fru Hellström,
frk. A. Palmer.
hr.Lindberg.

Madame Helsingfors
Tobias Jansson
Mor Sara . . . "
Mademoiselle Paris
En poliskonstapel

Folk.

Biljettpriserna: 4 mark, 3 mark ooh 2 mark.
Föreställningen börjar kl. 8 e. m.

Finska Strå- & fllatlfali-
riks Aktiebolaget.

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

'ekommeriderai

Filthattar

Danser ét Harii
Umlerklj«i>lar
Wlnterblusar

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

yo^oj^y^<)^jo^y^g~Fggg^j?^^^^^yj3g

m Sörnäs Pilsener! m
ISörnäs Porter! i
f Prima råmaterial. |
*m Prima vara. m

SörnäsAktieBryggeri.
KAXXK!XK^kXV><XX^._4__JXIKM>_Ix;xX^i'i>,^I>.:.

*<t-_ *<»-» ''it» *~i») *"<-»> *^t? *^+-* *<▼-> *»y>

Förslå Rysska EörsätesMäffet
grundad. 1827 Generalagenturen

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

i .-^»/g- ,-äV,g^I *?7rttf*> 'Tyj-tfyv* ffik^*' **7ik-i^

"^ Champagne Q
9 Mont de Bruyére i

säljes i minut 1103 de flestaHerrar handlande. I
Serveras å, alla större hotell & restaura- jj

„^ tioner. Partilaser hosXI (»i
.? Ernst Toliander. £"

5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

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

Brunnshusteatern.
JSnna Rofmanns fournen.

Hl. s e. m

Den lilla sångfågeln,
Sångspel i1 akt

Personerna

årdselev
frk. A. Palmer
hr T. Ebbesen.
hr Robertson.
hr Hellström.

Netchen, blomsterhandlerskä
trädgH

Mickelb_^
Box. hans kammert]enareM

Därefter

Den förgylda lergöKen
eller

midsommarnattsdröm.Kolingarnas
Revy i 2 akter If Emil Norlander

Händelsen passerar Midsommarnatten. Första
akten på landet, andra akten på Yerldsutställmngen
i Paris.

Personerna

Förstaa^EhTobias Jansson iSkärblocluj^H
Mor Sara, hans hustr^MJanne, kva-;n-^:aj
Fina, kväsarjäntaH

■hi-F. Hellström,
fru O. Hellström,
hr M. Lindberg,

fru A. Hotinann-Uddgren
. . . . frk E. Lorentz.

/hr Th. Ebbesen.
' ' " \hr A. Sernqvist.. . . . frk. A. Palmer.. . . . „ V. Landegren....,, E. Karlsson.....,, L. Kundblad.. . . . „ E. Lorentz.....,, G. Karlsson.. . . . „ A. Eundblad.
. . . . hr C. Landegren.

52. Telef. 2178. Helsingfors.

It^Qß^^^^r*^^^

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödar kolerabakterier på enhalf
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent ibakteriologi vidK,
Karolinska InstitutetiStockholm.

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

D:r F. Huedpe, Professor i allmän helsovård
vidUniversitetet iPrag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor R
Kochs InstitutiBerlin.

D:r Girand, vid Municipallaboratorieti Paris,

D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo-
ratorium å Kliniska Institutet iSt. Pc
tersburg.

D:r K. G.Kuylenstierna, Assistent vidFarma
ceut. InstitutetiStockholm, m. fl.

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

'

Hotel Kamp. Hotel Kamp.< Hotel Kärop. W:rW.r Damen Orchester Damen Orchester
G. Richter.G. Richter. (Festsalen.)

Lördagen den 19 Januari 1901V&> fe> €&> C^Fredagen den 18 Januari 1901

C/3
C

Im
ProgramProgram Table dhote k!. 3—6 e. m.

1. Seitetistettner, Marsch Hoch u.Deutschmeister, Marsch
Friedenspalmer, Valzer
Ouverture „Rienzi"

Kom/ak
Strauss.
Auber.

Ertl.
Strauss.
Wagner.
Bossesini
Kapeller.
Verdi.

2. Fesche Geister, Valzer . .
3. Ouverture ..Fra Diavolo" .
4. Kleine Serenade
5. W.eneri. ch, Polka francaiS'

ReverieGrunfeld Middagskonsert kl.'|24-6e.m. Pfeifer Polka
Potpourri ,Un ballo in maschera

Stix.
BäverG. Puppenfee Potpourr

7. Gr Zeller.
Flotow Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m.V alzer

_rture. Martha .
Wein, Weib, Gesang, Valzer . .
Faust Fantasie fur \jolinste^tH
B. Langer) . . . H
Fin Eomaiyitejomjßen a me dir.

Potpourrischil Zwier
MozarLied

Ober- C& c5. €& C&II Herr Onkel so was thutman niohtPolka . . .Marsch Ganne Öb schön,ob Regen, Marsch Stix

Helsin rs_, Hufvudstadsbladbta Nya Tryckeri, L9Ol


