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Nya glasmagasinet „SVEA"
Brand & Lifforsäkrings

AktiebolagN. Esplanadg 37.
Kontor

Oscar Ålexiz. Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228
J. N. Carlander

N:o 61

»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. "**
H. W. LSLIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. 6, Telefon 2770.
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Jakob Ljungqvis

ia Äte ierfotografis
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

Utför omsorgsfull*, och till billiga
priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren.

Hya Capisseri=
# 0 affären * #
fiagasundsg. 2. Celef. 3201.

§törsfra aF\.al!
Obs.! Ullgarn stort sorti-
ment. Uid partiköp rabatt.

ihtti. \&*vdftov\
40 Alexandersgatan 40

Telef. 21

9^F?2P'99f?9'**:-*»***i.''*>*."'**s''*-'^

Helsingfors Elektriska
Belysnings Åktieöolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Söndagen den 20 Januari

Georgsgatan

Svenska Teatern.
c--?.

— .— \fip

Söndagen den 20 Januari 1901
7,30 e. m

f^egioa V, £rr)rr)crifz.
Skådespel i5 akter af Z. Topelius

Personerna

Konung Gustaf IIAdolf
Fursten af Emmeritz .
Regina von Emmeritz .
Axel Lilje, öfverste för Österbottningarne
Konungens läkare
Larsson, svensk) „„ _, ,
Bertel, finsk / offlcerare vld llnska rytteriet . .
von Alten, tysk öfversteisvensk tjenst
En svensk härold
Attilio Sforza, kardinal af påflig legat, jesuit . . .
Pater Hieronymus, superior för jesuiternaiFranken
Anselm, ordens skattmästare
Helmbold, prior af fransiskanerorden
Förstamunken
An_ra munken . ..
Dorthe, Reginas amma
Kätclien, kammartärna

Hr Svedberg.
Hr Malmström.
FruLindfors.
Hr Engelbrecht.
Hr Ahlbom.
/Hr Lindh.
(Hr Bareklind.
Hr V. Sandberg.
Hr H. Sandberg
Hr Ahlbom.
Hr Stavenow.. Hr Larsson.
Hr Hultman.
Hr Precht.
Hr Lindstiöm..Fru Lindh.
Frk Bonnevie.

Svenska officerare och soldater. Soldater af slottet Emmeritz garnison
Munkar och nunnor. Kvinnor och barn af slottets invånare

Stycket spelar islottet Emmeritz i Franken, börjanat oktober IG3I. Mellan
första och sista akten förflyter vidpass ett och ett hälft dygn

Första akten afdelad i

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring kl. 11 e. m

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgalan 27

A. W. ERlunfl Co.
& Spirituosahandel

Skilnadsgatan 19
Telefon 310

JFörstaklass Tapet» -erare **ch
Dekoratör*verk*ia<l.

Johan Svensson.
Adress: Sandviks Norra kajen N.o 17, d. v. s. Sandvikens ångsåg

Telefon 33 80

& LilTörsäknngsakliebolaj;;:

**©
fl. HMcßels 1

EmM Punscft,
prisbelönt medguldmedalj vid
många utställning.ir. Högsta

HmMMMI utmärkelse hedeispris(Diplö.
% med'honneur) vid m>ajlniji geniBordeaux H

Åug. Lydv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors Telef 169.
Ellvärkningen står under kontroll af

Filosofi ,D:r Hj Modeen.

Olga B vI é r
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6'
Telefon 32 38.

Westerlisnds restaurant.
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard.

C. läj>fs-vr
Yi!e&.T.icotvarmffär

I Norra Esplanadg. 37, Telef. 1727

Välsorteradt lager
billiga priser

iii:i■
I"'' hmanns

underkläder$ Eiibaniförsalja. af Jouvins &
C:o"s i Grenoble världsberömda
handskar.
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säljes bos Rerrar vinhandlare
och serveras å alla förstaklas-
sens restaurationer

fi-lsiiigiors
6. B. Wlttt Generalagent för Jinland

<6«%<6%#s<6<ss#m-'
Kontor Vestra kajen 18

C. F. CARLAMÖER.

1901

Alla dagar IJ A # n fk? Sm, n< q-r Alla aftnar
lYliddagskonsert ■u* .. "J"*" Aftonkonsert

c ii /i c_, .v, '»■"/' Damen Urenester G. Richter. ,»„„ 0frän kl. 4—6 e. in. . Trar> kl. 8 e. m.
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MAGASIH DO 10KB.
At?abia Försälj-

nin£s~JVla£a§m. €iC^tl
Vin-(Inneh. Q. F. Stockmann) fGlog 2, HotelKamp

Utställning af fabrikens samtliga till-
värkningar, såsom: ««***»■

Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,
Blomkrukor, Vaser m. m

äfvensom af

Uttala Qlasbmiks
tillvärkningar, såväl enkla som slipade
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,

Kannor, Ostkupor m. m

„SKÅNE", Brand-

jLTMmlml^mU OLiQ'.

y.y y.y

N. Esplanadg, 31
(Catani" hus)

£3°
=3



Harald Wasascjemas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
Städernas i Finland

Brandstodsbolag
lösegendom

emottager försäkringar-- 5 O'-Ii
försäkringstagare

<ses< <<<<<<<<■<"<<>>>>>>> >>>>>>>>
A
A
A
A
A
A V^ Hattar

x4l felb & fi|t

Höstmössor.* *
te * Wintermössor.

"\Y7 af krimskinn, astrakan,

fbisam, nutria m. ni.

HT* herrar ocb damer,
i} Muffar & Boas bos,

Jofy. Weck§ell,
30. Unionsgatan 30.

till låga premier och ned-
ä de belopp hvarmed

1' är varit delegare ibolaget.

Osksr Hakulin
111I11 A lexandersgatan 4(i

filharmoniska Sällskapet*
g-sj. -Xlr

—
—^^

Söndagen den 20 Januari 1901

56:te

Populära Konserten
Program.

1. Ouverture till op. Straddla". Flotow
_. Xeu-Wien, vals Strauss

\"irgo .Maria Obertliiii
gyptien

Paus

Ouverture till op. „MuntraFru-
Nicolaiirna

Nachklilnge avs demZillorthal

(hrPaul Steffens).

Paus

Danse de la Gipsy Saint-Saéns

Steck
Ilalvorsen

Den enda värkligt praktiska SKHlFMA SKIN
som _h_r.3s är

lIA 3131ON1).
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien.

4*4*4*4*4*4*4*4*4*
Hagelsfan?s

Ar.derssor)s paferrfblädsjjor.)
Mention Honorable

världsutställningen i Paris 1900

Pris 4 mk 50 p.ni

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors

Försäljningiparti ochminut ai endast äktautländska
Viner &

Spiritnosa

Nya Barngarderoben
Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER£_>.__-"-_

lr/iViMiil ' mI n '
F. LAR-ggs^

Henrik Qahns'
Amykos, Gahnelit,

Tvålar m.m.
order genom

Ernst Tollander,
S. Magasinsg. ■'». Tel. 18 44

UictoriaEifförsäKrings « *
**» Aktiebolaget

i Stockholm
meddelar Ciffär.aKringar på förmånligaste vilkor,

6. fl. t>iclt Generalagent för Jinland.
norra Kajen 4. telefon ms

Hels iigfors Nja Miiitadel.
Fazer & Westerlund

Tel. 1431 M il lii

Nu iiikonniiet stort uvtt lasi-er utmärkta

Flyglar
Pianinos

Harmonier
Rekvirera vår nya piano och harmonium

katalog, som sändes franco på begäran.

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

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

O. Grundström, Helsingfors
Ensamförsäljare

för Finland, för Mt.801. S»enska Korsettfabriken

Äkta
Viner och spirituösa

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

CE. Lindgrens BorstbinderiafFär,
Centrals husAlexandersg. 46

Alla sorters finare ooh gröfreBorstar&, Penslar,
Tamburmattor & Rottingpiskor, Toilettvålar,Amykos, Par-
fymer, Badsvamp, Kammar af alla slag. Speglar & Toi-
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker, Cigarr-
& Cigarrettfodral m. m. till hilligaste priser.
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€. M. Knapes Skrädde-
rietablisement.
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fllexandersaatan 17.

Operakällarens Restaurant åla Cart hela %fuit'irZ- Å mi"f\Middasf sexo,- från 2)50'
_.

"" nogre priser. Aftonkoncert fr. kl. 1U B—ii.8 — ii.
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<£ovis de Salignac & Co.

Cognac.
Teater och musik

Finska teatern har hela d<n senaste
tiden bjudit publiken blott på gammal
skåpmat. Därmed varedock icke s:-gdt,
att denna andliga spis Varit förlegadoch
förskämd, men man hade -lock väntat
sig något nytt till julen. Då publiken
emellertidgenom att talrikt infinna sig
till representationerna visat sig nöjd
med dieten och en snar förändringtorde
inträda,kan teaternicke klaudras därför,
Ionsdags uppfördesE inan Surma".

Man förvänas öfver, att detta drama,
som nu äter upptagits för att tjäna fru
Katri Rautio tillrece t('öre3tällning,tro's

den renande skärsrld. det genomgått
hos teatern dkektör, sä länye kunnat
hålla siir ofvan vattenytan och icke
sjunkit ned iglömskans flod, utan tvärt
om blifvit sä i' pulärt, s m det faktiskt
är. Förklaringeu ligoer dock ganska
nära till hand--. Den lyder: T)

berg hat- spelat Kirsti Flemrnigs roll!
Ett teaterstyckes s. k. succés är ju i

icke ringa mån beroende af de fram-
ställande konstnärernas prestationer,och
då Ida Ablberg med sin öfverlägsna
talang skapar hufvudrolcn i ett skåde-
spel, torde det icke sakna publik.

Och vidare! Hvilken oerhörd risk
är det icke att på scenen söka fram-
ställa samma person för samma publik
som Ida Ahlberg gjort det! Fru Katri
Rautio har emellertid vägat försöket,
då hon valt Kirsti Flemmings rol i
Eliman Surtna". Men torde någon|
invänd», man skall icke vid bedömandet
taga Ida Ahlberg till måttstock. — Ja.
det är just det man skall! Iallmänhet
bör man då fråga är om en konstnärs
skapelser,hvilka ötverstigamedelmåttan,
om andra är bär icke tal. och då konst-
rum n icke nått slutpunkten af sin ut-
veckling, taga redan förefintliga konst-
närliga resultat till mättstock rch icke

-
'te /

r^
~

»Qrescenr
SödraEsplanadgatan 2

(Invid Salutorget)

vara nöjd förränkonstnären isina värk
nätt dessas höjd eller högre. Å andråsidan bör man naturligtvis icke visasig otacksam mot det en konstnär fak-tiskt gifvit.

Fru Rautios Kirsti Flemmig bar tyd-liga spär af Ida Ahlbergs inflytande.
Icke så att hennes framställning hadevarit en färglös kopia eller värdelösvariant. Långt därifrån! Med fm Ran-

tios så att fäga lyriska konstnärstem-
perament hade en imitation af Ida Ahl-
berg på åskådaren säkerligen värkat
såsom en parodi. Och detta var icke
fallet. Men det stora, det passionerade,
det viljestarka i Kirsti Fle;xmigs ka-
raktär lyckades icke fru Rautio, ehuru
hon nogantagligen bemödade sig därom,
få fram. Det djupt tragiska och olyck-
liga hos Kirsti Flemmingframhölls icke
heller med tillräcklig styrka, och hen
nes af omständigheterna cch ett natur-
ligt behof af att försvara det egna ja-
get dikterade handlingar fingo därför
sken af att hafva sitt uppluf i ett
oemotståndligt begär att intrigera. Så-
som allmänt omdöme kan gälla, att fru
Rautio utförde sin uppgift något slapt.

Herr Axel Ahlberg torde i tiden uti
Klaus Kurkis roll halva firat en af sina
största triumfer. Herr Ahlbergs upp-
fattnings- och framställningssätt värkade
likväl nu, såsom föröfrigt ofta, något
gammalmodigt. Hans väl utbildade
stämma gjorde sig emellertid på ett
afgjort fördelaktigt fatt gällande, uien
hans visserligen i detal] instuderade och
konsekvent genomförda spel hade icke
på åskådaren den verkan som skåde-
spelaren beräknat. Yansinnigbetsscenen
i f 'i nkten var föga öfvertygaude.

I:ma Inlaid Linoleum
i ultramodärna mönster

A. B. Wicander & Larssons

v- v <.<><> v nederlag $♥<_♥♥♥
Richardsgatan 2



AXEL PIHLGREN. loit Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj 18»8 i Paris
ndcpHläder flSUOW. TEAATTERI.

Sunnuntaina Tammikuun 20 p:nä 1901

Elinan Surma.
3-näytöksinennäytelmä (7 kuvaelmaa). Kir

joittannt C?, v. IVumers.

Axel Ahlberg

.Mimmy Lem

Knut Weekman
Adolf Lindfors,
lisakki Lattu.
Olga Salo.
Kirsti Suonio.
Hilma l.antanen.
Aleksis Rautio.
MimmiLähteenoja
Taavi Pesonen
[isakki Lattu.
Kaarlo Keihäs.
Uuno Salmela.
Hemmo Kallio

Hit&vieraita, Lavkon. Suomelan ja Vääksyn palve

Ensimmäinen kuvaelma: Suomelassa.
—

Toinen kuvaelma
Vesilahden kirkon sakaristossa.

— Kolmas kuvaelma: Lavkossa_ Neljäs kuvaelma: Suomelassa.
— Viides kuvaelma: Vääksyssä— kuudes ja seitsemäs kuvaelma: Lavkossa.

(Aika: 15:nen vuosisadau keskellä)

Pibimmät väliajat övat toisen ja kolmannen sekii viidennen
ja kuudennen kuvaelman välillä. Ihan lyhyt väliaika ou kuudennen
'ja seitsemännén kuvaelman välillä.

Ovet avataan k.lo 7 Näytäntö aikaa k.lo !/2 8

Henkilöt

Klaus Kurki, Lavkon isäntä
Kirsti Fleming-. Vääksyn emäntä, Klaim ensim-

mäinen puoliso, Kaarina Fleminginsisar
Juhani I'inke. Suomelan isäntä
Kl.ba. hanen vaimonsa
Uoti I. ]I(,Kian lapsensa .
tok-vi Frilie,Lavkon talouden hoitaja
Vesila_4en provasti
Vesilahden kanttovi....
Ronva Kirves.....
Rouva Linnunpää
Val).'»- KJrstin imettäjS
éufeksiva Laulaja
1wli. Elinan kamarineiti ....
j[,.siari Balthasar, Kurjen saksalainen kokki
Haksalainen soittonickka ....
Mani Niilonpoika. Kurjen huovien päiimies

Prstin palvelija
Kurjen palvelija

(teiic^

åt
I

Folkteatern.
af siden. ylle. bomull och (Studenthuset.)

ramie
" I 8 eJulius Sjögren

Trikot och yllevaruaffär
Söndagen den 20 Januari kl

Mikaelsgatanioch Centralpassagen

Uermlandingarne
KÅISANIEMI RESTAURANT Folkskådespel med sång ech dans i (i tablåei

af F. A. Dahlgren.
rekommenderas för enskilda säll-

skapet' & tillställningar.

Q. A. Wickström

Reparationsvärkstad9-s a:o 1 ;en bondt
Ur, Kronometer

och finare1■

Präsicions-InstrumentSIx
-

€m al Garanteradt prima arbete

Ständigt lager af väl justerade
SS £ o. Fickur

Uriedar m. m.

Ivar Schoultz

Representationenbörjar precis kl. 8 e. m. och slutar
omkr. kl. II e. m. Dörrarna öppnaskl. y28 e. m.

Boulevardsgatan 28

Mli fiRHRlIHKl*'< SRrädflerietabliiement $ Kläctesbaitde. == Rekommenderas ==
Uålsorttradt lager af prima bckiädnadsmateria!

Tobaksfabriken Största och bästsorterade lager i
Finland af alla slags

Helsingfors Elektriska w
w Belysnings Aktiebolag„SAMSONS"

gar rekommenderasåt tobaks-Tavastehus tillvei-knin
Kasarminkatu 27. Telef. 916Samson I", „Samson 2"kännare; försök Casino",

(Trämunstycken) och "1899
Toimittaa sähköva.oa.Kommissionslager iHelsingfors hos JÅ öblep* *

Frans Lindberg Myy sähkötarpeita.Alexandersg. 52. Telefon 2658

öambrini Restaurant.
* ÉW till allmänt erkänclt billiga
£¥ ste priser, bos

f lobn Paiscbeff,
r

________________H
iQQÖOOQÖOOQ

MineralvattenfabrikenSivori & * 4*
4* Merikannon

OBS.! Cill landsorten sän-
des fritt etnballeradt samt ned--
kördt till järnväg eller ångbåt.

§anifa§
Fiaiiomakasiini rekommenderar sina tillvärkningar.

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 31 91. ir o ir

fé>Fé>fé>fé>»>Wiipurissa fHelsingissä
Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. W Tel. 29 22. QGOOQOOOOOOQÖ!

Komma vi så till Elina, framstäld
af en ung och ännu fögakänd skåde-
spelerska fröken Tyyne Tinne. Så få
yttre betingelser fröken Fitme än tyc-
kes äga för scenen, lyckades.hon dock
af Elmas roll göra en ganska själfull
skapelse, ehuru den tekniska förmågan
på många ställen fick ersättas af den
goda viljan.

Högst nådde emellertid herr Adolf
Lindfors i sin framställning af nVesi-
lahden provasti", pä ett icke oäfvet
sätt sekunderad at herr lisakki Lattu
såsom kantorn. Herr Lindfors inteli-
genta uppfattning och hans fullständiga
herravälde öiver medlen gjorde den
gamle prosten till en konstnärlig ska-
pelse, som den tacksamme och förtjuste
åskådaren icke så snart skall glömma.
Det finnes icke sä få konstnärer, som
af olika stycken kunna sammanfoga en
nog sä vacker bild imosaik, men det
är blott få som kunna sammansmälta
dessa till en enda helgjuten skapelse.
Till dessa få hör Adolf Lindfors

Herr Knut Weckman framstod åt-
minstone ionsdags icke till siv fördel
såsom Uolevi Frilie och de adliga fruar
Kirves och Linnanpää gjordes af sina
Te-^pektiva framställarJDnor till moderna

torgmadamkarikatyrer. Manne detta
varit författarens afsikt?

De flesta biroler voro igoda händer,
och samspelet var såsom otta på finska
teatern godt. En särskild mention
honorable förtjäna statisterna. Men så
torde knapt rågon annan teater ivärl-
den hafva såsom finska teatern som
stat:ster till en stor delunga konstnärs-
adepter. ""

Notiser.
Finska teaterns repertoar. Under

denna vecka torde en intressant premier
äga rum på finska teatern. Då skall
nämligen för förstagången Shakspearcs
„Trettondag-afton" uppföras på finska.
Under inöfning är Sudermanns Johann-
isfeuer". Senare skall Öota valosta",
Eino Leinos nya dramamed motiv frän
Kalevala komma att uppföras.

~ *

SkåäesiJelaren herr Kaarle Halme vid
fiuska teatern vistas lör närvarande pä
Turenki, där han sitter modell för skulp-
tören Haltia, hvilken lägger sista han-
den vid en bröstbild at herr Balroe.
Bysten torde utställas i vår.

Å Belle Alliance-teaterniBerlin upp-
förde Tegernseer-bondetruppen en ny
boncKars Dem Ahn'l sei Geist" af
E. v. Carro och R. Kuschar, hvilken
försatte publiken i en mycket munter
stämning.

« **
Sångakademien iBerlin firade kom

positörenE. Grells 100-åriga födelsedag
med uppförandet af dennes sextonstäm-
iniga messa.

Ett och annat.
Huru man iscensätter julföreställnin-

gar iLondon. Från London skrifves:
Till de sedvanliga julrepresentationerna
i Londons HippodrDm, hvarvid sago-
spelet ;,Askungen" i år uppfördes, hade
man låtit förfärdiga en förtjusandesko.
som ensamt i och för sig kostat den
nätta summan af 2,000 mark. Den
bestar a t circa 1,000 absssiniska dia-
manter läkta bergkristaller) infattadei
silfver. Den lilla skon är sä vacker
att den verkliga Askungen ej kunnat
önska siu' en bättre. Ljuset bryt.-: sig
mot stenarna från alla sidor och åstad?
kominer riåsrnntina alldeles briljant i

reflexer. Af lika stor betydelseipjesen
är naturligtvis vagnen, som är helt och
hållet sammansatt af glas och upplyst
af 1,500 glödlampor. Vagnen kostar
färdig 20,000 mark. Då alla glödlam-
porna brinna ser det verkligen ut som
en eldvagn. Den dragés af sex små,
förtjusande,kolsvartaponies, rikt smyk-
kade med röda saffiansseldon ochledda
af sex postiljoner", körsvennerihvitt
och silfver. Sex lakejer i liknande li-
vré följa. Dessa livréer kosiaimedel-
tal 1,200 mark pr styck. Hela upp-
sättningen af pjesen, däri mer än 400
personer medverkade har kostat direk-
tinonen omkring 200,000 mark.

s

prick alltid

„Monopole sec"!
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Vägg-

Personerna

Brakspatronen.
.Vilhelm, hans son
Lotta, hans dotter.
Prosten.
Sven Krsson i llul^^^^^^HLisa, hans hustiu.I

■
Britta, hans otterJM
Jan Hansson vid sjön. torpar
Annika, hans hustru,
Anna, deras dotter.
Anders, deras dräng,
Per, Sven Erssons dräng.
Stina. Sven Erssons piga.
iJciiiit pa sen, honddräng.
Ku betjänt, hos bmkspatron

Bondfolk

NYÅRSREVY!
Upptåg i 1 akt. E
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Största och rikhaltigaste lag-er.
Mycket billiga priser. w

Dahlbergs Pappershandel,|
!exasidersgatan 15. 0

© Norra Esplanadgatan 23. O
&<m'®<®-&*s>»<G>Q-l>9m>9<&'9m>9' !&B-m>Qm»-&

„jFrimau
är en ny

Papyross,
tillverkad af fin turkisk tobak Iparti, från eget fa'

Fredr. Edv. Ekberg.
52 Alexandersgatan 52

k fred. ed». €hberg. |
Bageri & KonditoriI

52. ElexancJersg. 52.
fielsingfors

mmm wmmmmmmmmmå

*

Revv i2 akter af Emil Norlander
Midsommarnatten. Första
ten pä \ erldsutställningi-ii

Händelsen passerar
akten på landet, andra ak
i Paris.

akten
hr P. HellströmTobias Jansson iSkärbloc

Mor Sara, hans hustru . fru O. Hellströn
la iino, kväsargrabb
Fina, kväsarjäntä

. . . hr M. Lindberg.
ru A. Horinann-Uddgren.. . . frk E. Lorentz.

/hr Th. Ebbesen.' ' \hr A. Sernqvist.. . . frk. A. Palmer.. . . V. Landegren

Stina, piga . . .
Luft-Kalle! , a-
t i tii

_ luftartKol-Jokke /
Péen

E. Karlsson.
L. Rundblad.
E. Lorentz.
Gr. Karlsson.
A. Rundblad

Snödroppen
Majblomman
Violen . . .
(xullvifvan
Blåsippan
En gammal bekant hr C. Landegren

andra
LuftKallt
Kol-Jokke

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

En kinesisk boxan
En velocipedXt
Brefdufvorna . .
En mösstormare
En pantsatt . ,
En mobiliserad
Miss Tvåa . . .

ii.ren

*Tsmm m^M^Mixm^>m^^mFiwsw^mmimm

hr. M. Lindbör^^^Bfrk. A. Pahneujß
hr. C. Lands^Bfr. V. l_ainlej_P!_^^H
fru Hofmann-UddgreT
hr. Hellström.
fru Hellström, —w\
frk A. Palmei^Ähr. Lindbcrg^H

Madame Helsingfors
Tobias Jansson
Mor Sara ......_■

Mademoiselle Paris
En poliskonstapel ? Sörnäs Pilsener! B

Sörnäs Porter!
Prima råmaterial.

■j Prima vara. m
SörnäsAktieBryggeri.

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

'''_______
i_l__>_l____l____l____t-_»_l__-i_l_d_»_ __ X;,<> '.(V'i...0..O IFinsfca Strå- & Filthanfab-
åliiii11ii11iifi11iiriks Aktiebolaget.

Alexandersgatan ai. Tallbergs hus. Första Ryska Försäkringsbolaget
grundadt 1827 GeneralagenturenPrisbelönt på Världsutställ-

ningen i Paris 1900.
N. Magasing. i. Telef. 231.

Brand & Olycksfaliförsäkring

rekommenderai "^-«^^ »-sAga, äS&Sä ~__&S3,*^ytw>* *^ff >̂ *^-T^** *^hty^ *>7hty^

Filthattar

"**B**************^t» salies i minut lic

Champagne

Montde Bruyére____ Herrar

Damer ét liars»
Underkljolar
W!ibterbinsar Serveras å alla större hotell & restaura- g_„. tioner. Partilager hos fel

_9 Ernst T«iHa_iri_»r __________■
vTMagäslnsgatan 3. lel. ta4cKorsetter-, Linnekläder och

Danska Handskar 2:50.

Hotel Kamp.

W.m EKBERG. Coqnae-, Pu

"
,cFoß^_ ,ri v^-

;
/.-:/..--- siAAA^s<afon!r*W

_________L ;V- m_________________________________________________________________________ ___________
Eft?W^^SmI LASCfi. VERKSTAD l^UT^^^^^^HM| W!BORG-130tei -^^^^B

TammerforsWi|Billigaste pns.

å leimsCo,e« sur
Champagne

finnes i lager hos herrar vin-
handlare

"
Smakfulla och vackra $; vy.i»osikoit ;

Brunnsbusteatern.
Jfnna Rofitianns tournen.

Kl. s e. tn

Den lilla sångfågeln.
Sängs

Personerna

selev
frk. A. Palmer
hr T. Ebbesen.
hr Ilobertson.
hr Hefström.

Netchen, bloms^rh^^^^__^trädgåM
Lord _\li<:kt_lby(
Box, hans kammertienareH

Därefter

Den förgylda lergöken
eller

Kolingarnas miasommarnattsdröm.

A-
te
A.

Hotel Kamp.
W:r Damen Orchester

G. Richter.

Söndagen den 20 Januari 1901

Program

Funieuli-Marsch Stiasny

Dolores \ alzer
Banditenstreiche"

Valze intermezzo

Waldteufel
Suppé.
Techner.
Ziehrer.

seuW
Nervös, Pofk.
Musik. Zeitschn Xrlaub

Kaulich
Balte.

i \u iii'in 1 1 ■" Ii ■■ 11 1 .ni ''
8. Ouverture „Die Zigeuiierii.^
9. Die Wachtparade kommt! .

10. Em Tag am Land, Scherz-Potpourri Kkhartß
11. Mandolinen Polka . . .
[2. Sarah Bernhardt GaloniH Waldteufel

sch- ooh Vinhandef, Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors,

Bom

Folk

W;r Damen Orchester
G. Richter.

Måndagen den 21 Januari 1901

Program

Bruder Martin. Marsch . . . .
Puppenfee. Valzer " .
Ouverture „Prinz Methusalern" .
Paraphrase „Wie schön bist du"
Spielerei, Pizzicato Polka . . .
"Wiener Spaziergange, Potpourri Komzak

Tansend und __me Xacht. Valzer . . Stråns.-
Ouverture „Die schöne (^^^^^^^^^^H||
Ländliches HochzeitsfesJI'otpmrrHPoikaM
Fi iihlinsslust. ___l____t_s____i______l Stix

Komzak
Bayer

Strauss.
Neswadba
Stix.

Suppé.
Czibulka.
Sullivan.
Waranitsch

Hotel Kamp.
W:r Damen Orchester

G. Richter.
Tisdagen den 22 Januari 1901

Program
1. Barrison-Marsch
2. Die Schönbrunner,Valzer ..3. l.eutsche Lustspiel Ouverture
4. Pizzicati
5. PagodenPolka tete . . .
0. Wiener Genrebilder, Potpourri

Stix.
Gillet.
Bayer.
G. Richter

T. Contraste Valzer Ertl.
8. Ouverture, Tutti ia maschera . . .Pedrotti.
9. In der Gebirgsschenke. Idylle . . . Labitsky.

10. Fliegende Blatter, Potpourri ....Ertl.
11. Schweizerhaus Rendevous, Polka . . Fahrbach
12. Französischer Marsch Stix.

<mmmmmmm*mma^^fS^J^tåt^^å^^^S^l^^^S^mm*^mtk^**m\.M^.—__

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödarkolerabskterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent ibakteriologividK
Karolinska Institutet iStockholm.

Dt Axel Holst, Professor i allmän helsovård
vid Universiteteti Christiania.

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

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

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

ratorium å Kliniska InstitutetiSt. Pe^
tersburg

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

Finnes till salu å Apotliek, Drog-
affärer m. ii. ställen samt iparti.

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Söd.a Esplanadg. 8.

Il^p*3ff^y^H^|yn̂^^B^SM^**f*M^^*MwmWM i

Helsingrfors, Ilufvudstadsbladets Nya"Tryckeri, 1901


