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Nya glasmagasinet
N. Esplanadg 37.

Kontor

Oscar Alexiz. Morra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

1901N:o 62

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

(a Åt. terfotografis
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

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

Hya Capisseri=1
<* * affären $ #
pagasundsg. 2. telef, »oi.

II $töi*sta uF^al!
W Obs.! Ullgarn stort sorti-

ment. Uid partiköp rabatt.

ib*i. féonditoFi
40 Alexandersgatan 40

Telef. 2i

99999^^^^^^^^^^^
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning

Säljer elektriska materialier. j

~^^999^&"*»>." "^"^^■^»■"'^"^^

Fru Lindfors
(Fru Precht.
Frk Viklund.

(Fru Bareklind
. Fru Lindh.
Fru Stavenow
Frk Viklund.

Maiquiser, Officerare. G-ascognska adelsjunkrar. Poeter, Borgare, Mv
sikanter. Pager, Lakejer, Ficktmfyar, Soldator. Borgarkvinnor, Nunnor.

De fyra första akterna spela 1040, den feaite 1655

Börjaskl. 7 och. slutas omkringkl.11e. m.

Sundströms Fotografiatcllei Fabiansijalaii 27

A. W. ERlunfl # Co.
& Spirituosahandel

Skilnadsgatan 19

FörstaklassTapets» erare ocli
I><*kopatörsverksIa«l.

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

Telefon 83 80

& Livförsäkringsaktiebolag

— —
*©p. WteMs 1

Liutftaiukl. i
Jfrrafcs Pimscm

| prisbelöntmedguldmedaljvid
I mänga utstiillniiigir. Högsta
1 utmärkelsehederspris (Diplö-
% me d'honneur) vid utställnh^I geniBordeaux H5^ ■

'
Äng. Lody. Hartwall.

Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

T llviirkningen står under kontroll af
Filosofi D:r Hj Modeeii.

Olga BuIé r
Modist

Skilnaden (Vestta Henrikscjantan) 6
Telefon 32 38.

Wester.nnds restaurant.
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

middags servering
En kilda rum & Billard

é G. Jajjfs
Y;!G&.TricotvaruTfFär

:! x

r I Norra Esplanadg. 37. Telef. 1727

&> billiga priser

underkläder
Ensamföröäljn. af Jouvins &

i Grenoble världs'
handskar
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MAGASIH DU NORD.
Arabia Föi?§älj-

nings^JVfaga^in, xtej» TlVin-(lnneh. Q. F. Stockmann)
Glog. 2, Hotel Kamp IUtställning af fabrikens samtliga till-

värkningar, såsom:
& Téserviser,Bordsserviser, Kaffe-

Blomkrukor, Vaser m. m
äfvensom af

Uttala Qlasbmks
tillvärkningar, såväl enkla som slipade
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter, A.dress

Kannor, Ostkupor m. m

„SKANE", Brand-

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag

Onsdagen den 23 Januari

Georgsgatan

Svenska Teatern.
Onsdagen den 23 Januari rpoi

7 e

deCyraoo Bergerac.
Heroisk komedi på vers i B akter af Edmond Rostand

Öfversättning af Harald Molander.

Personerna

Cyrano de Bergerac
Christian de Neuvillette
Grefve de Guiche
Le Bret
Vicomte de Valvert
Marquis de Ouigy
Kapten Curbon de Castel-.Taloux . .
Baron de Peyrescous
Baron de Castewc de Cahurac . . . .
Bagueneau, värd på ..poeternas tavern
Montfleury j skMesp6iaro ....Bellerose / r

L:gniére, poet
En capucinermunk
Roxane
Roxanes duenna
Lise,Bagueneaus hustru
Moder Margueritel
Syster Marthe \ nunno
Syster Claire )
En limonadförsäljerska.
l:sta Skådespelerskan . ,
2:dra Skådespelerskan

Hr Engelbrecht.
Hr H. Sandbera-,
Hr Berlin.
Hr Bareklind
Hr Larsson.
Hr Stavenow
Hr Malmström
Hr Hultman.
Hr Lindb
Hr Svedberg
/Hr Lindh.
»Hr Precht
Hr Hultina
Hr Stavenow.
Frk Svanström
Fru Brarider.
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säljes hos Renar vinhandlare
och serveras å alla förstakläs
sens restaurationer

Helsingfors
6. B. fijelt Generalagent för Jinland

###_*####"##^#

Kontur Vestr.i kajen 18
G. F. CftRLftMOER.

„SVEA"
Brcintl & Liffursäkrings

Aktiebolag

A"a dagar BJ Ä# t» if S m Bl ., AUa.aftnar

Wliddagskonsert nO"■ "\■! "■P Aftonkonsert
» . _ H£r Z/a/ren Orchester G. Richter. f,.,n |<i 8 p mfrän kl. 4-6 e. m. ..— : "

■MMKB «"*^° tvtfl&mriXSES 4_KI»H-3__»

C. P. DYB-EHDAHL Fotografisk Atelier. N. Esplanaig. 31
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Harald VVasasijeriias BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4
Städernas i Finlandi

-
-säkringsta bolaget
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Tilhartnotmka SällskapetBrandstodsbolag
för lösegendom N \Qf

—
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i försäkringar

torsdagen den 24 Januari 1901
Osksr Hakulin

11 Ål< . 11an sS:de

Populära KonsertenHattar
felb & filt Program:

Höstmössor
f Wintermössor

likowsky
Etfirimskinn, astrakan
bisain, uutria n - Erinnyes, suiti

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors

■saljningiparti och mimn at endastäkta
Viner &

Spirituosa

Nya Barngarderoben
Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER
f Beställningar emottagas.

H^^^H^^HK.F. LARSSONi;' ' - ~e.

Henrik Qahns'
Amykos, Gahnelit,

Tvålar m. m.
order genom

Ernst Tollander,
S. Magasiosg. "'!. Tel. L844

UtcforiaEifförsäkrings * «*** Aktiebolaget
i Stockholm

meddelar Eifförirhringar på förmånligaste vilkor.
6. fl. Rj«:t Generalagent för Jinland.

norra Kajen 4. telefon 945.

lic sinérs Nya Musikhandel.o t.

Fazei^^\^s^rknui
14 '_____! Fabiansg. 16

Nu inkommet stort nytt lager utmärkt
Flyglar

Pianiito*
Harmonier

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

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

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

O. Grundström, Helsingfors
Ensaraförsäljare

för Finland, för Akt. 801. Svenska Korsettfabriken

Äkta

Viner och spirituösa
direkt inporterade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
S. Espl. gatan 12.

CE.Lindgrens ßorstbindenaffär,
Alexandersg. 46 Centrals hus

Alla sorters finare ochgröfre Borstar & Penslar.
Tamburmattor & Rottingpiskor,Toilettvålar.Amykos. Par-
fymer. Badsvamp, Kammar af alla slag. Speglar & Toi-
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar. Plånböcker, Cigarr-
& Cigarrettfodral m. m. till billigaste ]ri.er
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herrar och damer, Scéne religieuse (violoncellsolo hr prof Jacobs
Muffar & Boas hos,

Wccßgeli,
Unionsgatan 30 iverture till op. Kieopatra

I för vio-
Moment musical 1 loncell

n ■■■- !■' . ~

Paus
■end

nuet, för stråkinstr

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
som fim_3s ärJ\. Knapes Skrädde-

rktablisement
// A 3131ONI}.

som skrifver såväl rysk som vanlig skrift
Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter förFinland & Skandinavien

■/'".'')■

4*4*4*4*4*4*4*4*4*
Hagefeftu*

Bo^fjaodel.I

pafertfbläd^orr)
Mention Honorable

på världsutställningen i Paris 1900.
Fungerar lätt och angenämt under

Pris 4 mk 50 p.niAiexaiKJersgatan 17

l:ma Inlaid Linoleum
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iverture till
pinn.

inni

Prelude

Divertissement
Danse grecque

rahayda, leg

Paus
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Söde man

perakällarens Restaurant å,a Cart he,a df«e"-..större.& mindre M.ddagsbetäiimngar, sexor från 2>sö!">"■■■■ ",-,..., Aftonkoncert fr. kl.
' «

<£ovis de Salignac & Co.

Cognac.
Teater och musik

Goquelin föreläsare. Som bekant be-
finner sig den store franske skådespe-
laren Coquelin f. n. på tournée i Nya
världen, tillsamman med Sarah Bern-
hardt. Uiöfver sitt t-ceniska uppträdande
har han därvid äfven gjort sig ett
namn som föreläsare och höll bl. ;>.

nyligen i Ntw-Yoik ett förediag om
Den dramatiska konsten och skådespe-

lare", Xew-York Herald bur till sin i
Pans utkommande upplaga telegraferat
hela det intressanta föredraget,hvarur
vi här anlöia en del.

Den store artisten fastslår till en
början faktum, att ,.skådespelaren är
konstutöfvande" oc'i att hans mål ej
är att allenast roa, bvilket ccksä rpdau
torde vara tämligen allmänt medgifvet.

Som stöd för sin sats påminner
Coquelin om hvilken, stuniloiu mycket
framskjuten, plats i »amhällslifvet ,-kfvip-
sp"larei a i iingo lins d" g.m)'a gri-kern»

i ultramoderna mönster

A. B. Wicander & Larssons
0 <> £■ 0 0 v- nederlag 0 0 0 <> 0 <>

Ricliardsgatan 2.

och det intellektvela gagnden grekiska
nationen däraf hade. Härefter öfver-
gick han tillden inskränkhet i begrepp,
som ännu mångenstädes råder cm skå-
despelaryrket, i synnerhet ismå städer
och på landsbj-gden.

Skådespelarne äro här endast flytt-
fåglar", —

säger han. — De kunna
sålunda aldrig knyta de band. som m°d
något mått af begåfning på ena sidan
och litet god vilja och tillmötesgående
från andra sidan, under någon längre
sammanvaro lätt skulle leda till vän-
skapsförbindelser".

Man har sagt att undei vår tid
skulle Moliére aldrig spelat komedi.
Hva I vet inan därom? Eller hvem
kan väl svara något därtilll? Och
hvarför vore det omöjligtatt ödet. som
gjorde Moliére till skådespelare förrän
han blef författare, kunde under den
tid Bom är, låta honom upplefvasamma
-■kie<c\-e: ? Ty man vet huru varml

„@resccr)^
Södra Esplanadgatan 2

(Invid Salutorget)
han kände för var konst och det svar
är mer än vältaligt, hvarmed han be-mötte Boileau, då denne med anledning
af BLe MisanthropeV framträdandeuppmanade Ifoliére att afkläda .sig Sc±-pina rock och lämna scenen. Hvadtänker ni på?" —

sade Moliére. —
..Det är mig tvärtom en ära att fåkvarstå där".

..En ära! Besinna detta, - en äralör Moliére! Det är ett ord att iau.H

vara på och värdt att öfverväga. lian,
sådana som Moliére, uppstå icke dus
sintals. Är det väl för att skådespe-
laren betalar insatsen i arbetet med
sig själf. utsätter sig för gisslet, lika
väl som för bifallet, man icke vill er-
känna honom? Hvad för något! äro
de väl ensamma om det? Jag nämde
Dyss ruttna äpplen. Huru mången lärd
och vetenskapsman har ej fått prörva
på sådant, både på hårda och mjuka -
man kastade ju kok>a äpplen t. o. ni.

1-å Eenan. Och talarene sedan? han-
vända sig icke också de direkt till
publiken och använda ej äfven de vid
tillämpningen at sin beundransvärda
konst samma tillvägagående — Gud
förlåte mig! _ jag hade så när sagt

I..grepp", som äro nära besläktade med
skådespelarens?

Nej! Det är endast och alleiiast
; emedan skådespelaren på scenen ikläder
i sig en själ som ej är hans egen. Ocli
■ så tycker man, att för det han upp-

hör au vara sig själf har han ick-
längre människovärde. Det är falskt.
Men vore det också sannr, så bördock
SJ skådespelaren göras ansvarig därför
och bör följaktligen ej hällsr få lida
d;u:nr. Vore det ock.-fi samr. sa är

! ■T.
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AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj 18^8 i Paris
|ÄITm*gm B-» g»*. *T tiii ai)d«i«l<lädeF W\**^?
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ramie iKeskiviikkona Tarnmikuun 23 p:nä 1901

, ■».. Mikaels...- tan 4 ocb

Julius Sjögren
Trikot och yllevaruaffär <S

M. %mM. m\

KAISANIEMI RESTAURANT(Loppiaisaatto)
(Twelfth Night rekommenderas för enskilda still

öksinen näytelmä (6 kuvaelmaai. Kirjoittanut
William Shakespeare. Suom. P. Cajander. skaper & tiliställningai

Q. A. WickströmHenkilöt
_, Illyi-ian herttua
ian, nuori ylimys, Violan veli . Knut Weckman

:n'o, merikapteeni, Sebastianin Reparationsvärkstad
vstävä

Toinen merikapteeni, "Violan ystävä . lisakki Lattu Ur, Kronometer
och finareValentin, |~ ,. .

|herttuan seuralaisia Präsicions-Instrument

AiifAJ so 3

<<te^l Kl.s,^Herra Tobias Räihä, Olivian eno . . Adolf Lindfors Garanteradt prima arbete

Herra Antreas Kälppäinen Ständigt lager af väl justerad
Malvolio, Olivian hovimestari Vägg-

$andv?iksteaiem.
En barn- och ungdomsföreställning

Siri von Essen
gifves Lördagen den 26 januari kl. 6 e. m

Kosa ocb Koaifa.
Lu-.ts^ ia_ Frans Heri3erg

Stål, kommerseråd
I-rii Slai.

Ludvig, hans kusin
Kosa.
Rosita
Anders, dräng 1 s kommers

Handlingen lokaliserad till Helsingfors och Drumsc

Prinsessan på ärtan.
Dramatisering i 2 akter (:i tablåer) a

H C. Andersens saga

Personerna

Kung Jlerfixofixikus af Potatisoniei
Drottning Santisiponia,hans gemål
Prins Baxaxarén, deras son.
Prinsessan Å.xaxaxinora af Morotski

Emellan pjeserna 15 minuters paus

Biljetter erhållas iI_aure_ts tidningsdepot iPas-
sagen samt, lördag fr. kl. ö i teaterns kassa. Två,
barn under 12 år iiga tillträde på en biljett.

5-näy

Orsinc
Sebas
Antoi

Curic

Viola

Urkedar m. mFabio, I . , ....Olivian palvelijoita
Xarri, I
Olivia, rikas kieivitäi Schoultz
Maria, Olivian kamarineitsyt

Hovimiehiä, pappeja, merimiehiä, oikeudenpalve
lijoita ja soittoniekkoja.

Tapahtttmapaikka: Kaupunki Illyriassa.

Ovet avataan k:!o 7 Näytäntö aikaa k.lo '/a 8, Boulevardsgatan 28

J& U* lji\|/8211/|I/i_i v 2,4 u„ionsg. 21. f,a, y. nvbcrgs skrädderi
Rekommenderas =

Uälsorkradt lager af prima beklädnadsmaterial

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

Kasarminkatu 27

Toimittaa sähkövaloa. obIep,Myy sähkötarpeita.

Gambrini Restaurant.
* j^^^^^jmänUjkänå^^M

ste priser, bos

3obn Paiscbeff,
»OOOOOOOÖOOOOÖ fi:fors, Brnnsg

MineralvattenfabrikenSivori & 4* 4*
4* Merikannon

landsorten san--
Sanifag des fritt emballeradt samt ned

kördt till järnväg eller ångbåt.-Piaiiaiiiakasiiiii rekommenderar sina tillvärkningar,
Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8

Telefon 3191.
Wiipurissa |Helsingissä

Aleksanterinkatu 21. jjj Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. . M Tel. 29 22. QOOOQQOQQQQOQQQQQ

Tobaksfabriken

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

Kommissionsiager iHelsingfors hos
Frans Lindberg

alexandersg. 52. Telefon 2(558.
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det ej skådespelaren som bör ställas
till ansvar för denna afsägelse af sin
värdighet, emedan den är honom pålagd
genom hans tjänsteförbindelse. Och
ligger det någon förnedring däri, så
ar det ej han som bör dömas, utan
själfva konstformen som nödvändiggör
en sådan afsägelse, teatern isin helhet.
Och vid uttalandet af förkastelsedomeo
däröfver bör ni ej undantaga hvarken
författarena som utsätter oss för denna
otrohet mot oss själfva, eller direktö-
rerna som för oss upplåta sina teatrar.

Men jag nekar till att däri ligger
någon förnedring, emedan däri ej finnes
någon afsägelse. Skådespelaren ikläder
sig en annan skepnad, men idenna
andra skepnad som han om några tim-
mar åter afkläder sig, uppgår han ti,ed
hela sitt jag, med sin själ, sin twlent,
Bitt personliga mod, ty pä premiärafto-
nen är han en soldat som gar ielden.
Det är hans eget jag u som därvid
leder, skapar. Det är dettahans jag"
som kominer en att ömsomrysa. skratta
eller gråta. San har ej afsagt sig
någonting, han tvärtom härskar. H*B
kan böja sig ti'l en viss grad, men
han underkastar sig ej. Följaktligen
bibehåller han hela fin värdighet, han
öiblir inänni-tka och han är lionstnär.

Jag förstår nog att det finnes dem
som kunde hafva lust att drifva gäck
med mig för hvad jag nu sagt : —
Ni förgyller bra, som vore ni en rik-
tig guldsmed, hrr Coquelin!" — Rätt
så! jag är en guldsmed och jag pläde-
rar för min firma. — Har man väl
gjort annat sekel etter sekel, och vän-
tar man väl af mig att jag skall göra
annorlunda. Väntar man at mig att
jag skall underkänna vikten af, jag
ville snarare säga nödvändigheten af
hvad några benämna den roandekon-
sten", avdra hälst gifva namnet onöd-
ig konst". —

Coquelin har i Xew-York haft lika
stor framgång som föreläsare, som han
det haft som konstnär, — och det vill
ej säga litet.

Arbetets vänners sångkör gaf under
ledning af Doktor Emil Leander isön-
dags en konsert iBiandkårshuset. Så
väl salongen som läktarena voro fylda
nästan ull sista plats och bifallet var
synnerligen lifligt. De flesta sångerna
pft det omväxlande och gedigna pro-
grammet nåsie till löljd ht publikens

intensiva applåder bisseras. Mest tyck
tes E. Schumauns „Smeden" samt „Mo-
dersmålets sång", sjungen ötVer pro-
grammet, slå an, äfven SödermansEtt
bondbröllop" sjöngs med en liffullhet
och säkerhet, värda alt erkännande.

■«"«►
Notiser.

Bruttoinkomsten frän Svenska teaterns
representation af Oyrano de Bergerac
till förmån för Harald Molanders efter-
lämnade familj utgjorde 1,803 mark.
Några länstolsplatser betalades med tio
mark per stycke.

*
Gardesbataljonens musikkår skall med

sin insiktsfulle kapellmästare herr A.
Apostol i spetsen eiter sin konsert här-
städes begifva sig ut på tomnéeilanda-
orten. Musikkårens första mål är Åb">,
dar herr Apo.stol med säkerhet kan
räkna på ett varmt mottagande, kån1
och värderar! som han därstädes är
sedan den tid han anfördeAbobataljons
mu-ikk&r. Frän Åbo skall resan fort-
sättas til! Tammeriors, Wasa, Jyväskylä
m. fl. städer i landsorten.

Ett och annat
På Hotel Känt]) spelar förnärvarande

damorkestern G. Richter från Wien.
Orkestern, som äfven tidigare för två
år sedan gästat vår go la stad. har pä
sitt program utom de kända och at
publiken omtyckta Wiener-Schw.lben-
melodierna älven mera svårspelta och
gedigna saker, naturligtvis dock af det
lättare slaget. De unga damerna, af
hvilka de flesta utmärka sig genom en
fördelaktig apparition, sköta sina olika
instrument med elegans och färdighet.
Oikestern i sin helhet, anfördaf fröken
Lange, hvilken äfven till publikens
stora belåtenhet uppträder såsom solo-
violinist, har tillvunnit sig odelade sym-
patier genom sitt goda samspel och
underhållande program. Sången spelar
uti kapellets prestationer naturligtvis en
icke ringa roll och på extra nummer
råder ingen njugghet. Såsom solosån-
gerska skördar fröken Sotie Perni oftast
ihållande applåder.
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axel Ahlberg,

Oskari Salo

(Pietari Alpo.
IOtto Närhi

Hemmo Kallio
Eino Salmela,

fEvert Suonio
IAleksis Rautio
Elli Malm
Lilli Högdahl
Kirsti Suonio

Ivar

O

o. Fickur

Telef. 916
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W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandei.

HELSINGFORS Ä £ V^*--> o oC H UKr;El^ ,pC7, MESSINSiÄwi^
TAMMERFOfIS^e1B.ll.jasie priMr. r%«il/m.yBi>KhmA%T.

.iii i lenssiec
Champagne

finnes i lager hos herrar vin-
handlare

A Smakfulla och vackra %
| Vy-J*o&tkort {
i*mm**A*****äW^^^^^ _________
ii
__H
'_■

Största och rikhaltigaste lagei^^^^H
Mycket billiga priser.

Dahlbergs Pappershandel,|
.sx-S.idsrsgatar. (5. é

é Norra Esplanadgstan ?8. ®

Sm ___ __» A, B» &^>9>

är en ny

fapypos§,
tillverkad af lin turkisk tobak. Iparti, från eget fa
brik, endast hos

Fredr. Edv. Ekberg.
52 Alexandersgatan52

Sfisafiei tg.: se:,■■-■

fred.
2£^3£-3EIE3f^

£åv. ekberg.

% KonditoriBageri
52. flkKanawsg. 52.

Helsingfors

mmwåämm

lära.

asA:

mm

Srunnsbusteatem.
fiofmanns tournén.finna

Hl. 8 c. m

Den lilla sångfågeln.
1 al

Pers
frk. A. Palnc
hr T. Ebbesiiedal. trädg.

ird Mickelby
.ox. hans kammertjenare

Dlrefter

Den förgylda lergöken
elkr

Kolingarnas midsommarnattsaröm.
Revv i 2 aktei af Emil Norlander.

Händelsen passerar Midsommarnatte i. Första
akten på landet, andra akten på Världsutställningen
i Paris.

son

HellströmTobias Jansson i Skärblocka
Mor Sara. lians hustru . .
Janne, kväsargrabb ....
Fina. kväsarjänta .... fr
Stina, piga
*f(t-

T\a,lle_ i"ffi^ " " ■ "

Kol-Jokke J
Feen
Tusenskönan
Snödroppen.
Majblomman
Violen . . ■

Xullvifva
Bl&sippän
En gammal bekant

Luft Kalh
Kol-Jokke
En kinesisk boxvri
En velooipedist
Brefdufvorna

Ku pantsatt T

Tvåa
Madame Helsingfors
Tobias Jansson
Mor Sura
Mademoiselle Paris
Enpoliskonstapel

Folk

. . hr M. Lindberg.
A. Ho mann-Uddgren
. . (rk E- Lorentz.

(hr Th. Ebbesen.
(In- A. Sernqvist
. frk. A. Palmer.

Latidegren
Karlsson.
Kundblad.

E. Lorentz
G. Karlsson
A. Rundblad

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

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

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

Finska Sira- k Filaiifali-
riks Aktiebolaget.

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommendera]

Filthattar

Damer Barn
Underkjolar
Wi11terblusar

Korsetter-, Linnekläder ech
Danska Handskar 2:50.

4%

■ m

\l Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktieBryggeri.
k~XKXX'X\>-I!__>g>^

Ttåt!vtålåilli
Första Ryska Försäkringsbolaget

grundad. 1827 Generalagenturen
N. Magasing. i. Telef. 231.

Brand & Ölycksfalförsäkring.

hampag-ne

Mont de Bruyére
,5 säljes i minut ho I_ errar handlande. I

j|H^Bjotel^^ngtjUin^^Serveras å alla större
er. Partilafjer hos

_
tioncti

0 Ernst ToSlasärier.
S Magasinsgetan 3. Tel. 18 43.

tete"

Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

iru (). Hellströn

W£i^^M*MMMftf*tai
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 i bakteriologividK
Karolinska Institutet i Stockholm.

Dt Axel Holst, Professor i allmän helsovärd
vid Universitetet iChristiania.

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

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

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

ratoriuin å KliniskaInstitutet iSt. Pc
tersburg.

D:r K. G. Kuylenstierna,Assistent vid Farma^
oeut. Institutet i Stockholm, in. fl

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

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

l^&W&mWß&z&^-v"' 1
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Onsdagen den 23 Januari 1901

Program

vp-.is :r-Marsch_ Wiener Valzer
3. Französisohe Lostspie! Ouverture.
i. Puppen Hochzeir-niarsch . ...
5. Bohemien PolkaBrillante tur Clavier

Perny)(Frk. Sopl
(i. Dci Zaubt v. NU, Potpo

nlzer
Mamdame Angot"

Largo .
Musikalisc
Brennend-
Freik

Liebe, Polka
Galopp

Hotel Kamp.
W:r Damen Orchester

G. Richter.

Strauss
Ertl.
Stix.
Lecocq.

Grana>

Lecocq
Handel
Hamra.
Strauss
Zwierzina

Hotel Kärr)p.
(Fesf§alcn.)

G& G& G& €&

Table dhöte kl. 3—6 e. m.

i IVliddagskonsert kU^— 6 e.m.

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m. 1
C^x G& 9t* G&

Helsingfors, Hufvudstad.bladets Nya Tryckeri. 19 \\

Hotel Kamp.
W:r Damen Orchester

G. Richter.
Torsdagen den 24 Januari 1901

Program
1. I.asonczi, Marsch-... Daisha, Valzer

L9hai
Bayer
Titl.
Strauss

B. Ouverture ,J£öni,_al___l_____l__i____
PoikaßRosenduftM

Köhaut)|
0. Der Evangelimann,Potpourri

Flöjtsolo (Frk Jos_
Steckmest
Kienzl.

Waldteufel
Flotow.
Aht.
Döpfl.
Mareafco
Hartleh.


