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Oscar Åiexiz.

N:o 48*** DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. * **
Georgsgatan 16, Telefon 27 70H. W. LILIUS.
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Jakob Ljungqvists

AtelierFotografiska
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

Utför omsoi'gsfullt och till billiga
priser allt fotografiskt avbete såväl
inom som utom atelieren.

fiya €apisseii=
« % affären 0 #
fiagasundsg. 2. telef. 3201

|Jpöpsfaavsatt
y Obs.! Ullgarn stort sorti-

ment. Uidpartiköp rabatt.

ofströms '^ '
40 Alexandersgatan 4°

Telef. 2i

£^^£€€€€€.^
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916.

Serverar elektrisk belysfling

Sayö^iMTnsKÉ^nätcnSueM

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 19 December

Inkasso & Fastighetsbyrå.

Svenska Teatern.
oxt

—
Jlr tvj

Onsdagen den 19 December 1900
kl. 7,30 e. m

Förfemte gången

Första fiolen
Tens Petersen och Gustav Wi

il. Ss son, prov

A !111.läroverksadirml
Fru I

Svi 11
iterin

Kils. (

Dan

e. m7,30 och slutas omkring kl. 10, >Börjas kl

Fabiansgalan 27Sundströms Fotografiatelier,

H A. W, Eklund % Co-
Skilnadsgatan19

* * 3ul exposition i €dlundsßa * *
****** bokhandeln. ******

& T.ifförsäkringsaktiebolag:

Avg. Ludv. Hsrtwail
Mineralvattenfabrik

Helsingfors Telef 169.
rillvärkningen står under kontroll af

Filosofi D:r Hj Modeen.

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 32 38

Westeriunds restaurant.
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard

G. Jabfs
Yi!e&.Tricotvaruaffär

ri Norra Esplanadg. 37. Telef. 1727
rteradt lageii a

iepot af Dr. Lafc
underkl
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Årabia Föi^älj-

nin£s-JVla£agin,
-
vy v y £b;

(Inneh. Q. F. Stockmann) . \l iini in C:o
2, Hotel Kamp

00 0 & Reims 00 G &Utställning af fabrikens samtliga till
värkningar, såsom: saljes hos fierrar vinhandlare
Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser, och serveras å alla förstakläs

Blomkrukor, Vaser m. m
sens restaurationer

Rclsingäfvensom af

Uttala Qlasbrußs €. J\. fijdt Generalagent för Jinland

tillverkningar, såväl enkla som slipade 44i««^^«(«<44^4
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,

Kannor, Ostkupor m. m Kontor Vestra kajen 18
C. F. CARLASDER.SKÅNE", Brand-

HÖ t © I S& 3 laiP Afton kons erimiddagskonsert sång a Mv,,kSä/!SkaPet Co
'
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f Emil Graiulinson

SVEA"
Brand &. Liffcrsäkrings

Aktleboiau

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander

1900

R. UlicKels j
Hrrah^: Puih^,

prisbelönt med guldmedalj vid
många uts
Ltmärkelsehederspris(Diplo

viil utstä
1895
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Harald Wasascjernas BLOMSTERHANDEL, Skiinaden 4
Städernas i Finland

Brandstodsbolag
I'ör lösegendom

amottager försäkringar I '. låga premier och ned-- dessa me<l 26 och BO®/i ;l de belopp hvarmed
':. -" ar vari;.ielegarflibolaget.säkringstagare

Osksr Hakulin
■in Alexandersgatan 4U,

<<<<<<< <<<<<<<»>>>">>->>>->>>>>>

Hattar
felb & filt

Höstmössor 9 9

afkriniskinn, astrakan
bisam, nutria m. m

T herrar och damer,

Muffar & Boas hos,

Jofy. Wecksell,
30. l!nionsgatan 30

<<<<<< <<<<<■€<<*■>>>>>>>>>>>>>>

feiä£6£); :.;"'■ :̂s^^fiÉ|jP^ j od^

€. fl.Knapcs Skrädde-
rietablisetnent.
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flkxandcrsgatan 17.

Den enda värkligt praktiska SKRIF3IASKIN
som finnes är

//A 31MO JVD.
aom skriiver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien

4*4*s*4?s*4*sf4f4*

»i:

Wenzel Hagelstams förlag:
Nja böcker till jul:

E. Nervänder, Blad ur Finlands kul-
turshistoria. Med BO porträtt af Finlands
framståendemän från midtenaf seklet. Fmk
10:—

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

Julgransflaggor
1 de finska färgerna, blått och hvitt samgult och rödtmed Finlands vapen. 10 p:ni

per st. iolika storlek.

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors

Försäljningiparti och minut af endast äktautländska
Viner &

Sp irituosa

Hya Barngarderoben
i Passagen

äjv lulimtällning
JPASSAGEiVf'1 af Leksaker och Barnkläder

K. F.Larsson,

lEIg
21 Alexandersgatan 21

Sedan stor prisnedsättning pä samtliga i affären
förekommandeartiklar numera egt rum. inbjudes all-
mänheten att vid behof af
Möb'er. Möbeltyger,Mattor. Draperier.Lampor, Vaser etc.
görabesök i vår affär och hoppas vi kunna fullt till-
fredsställa ärade kunders Miispråk med våranuvarande
priser. Aktiebolaget I RIS, 21 Alexandersg 21.

Ulctoria£ifförsäkrinfls » »
iStockholm

meddelar Ciff ir;*'kringar på förmånligaste vilkor.
6. B. I>lc3t generalagent för linland.

norra Hakn 4. Cekfon 9 4s

NyaHelsingfors
Tel. 1431l ■FabTansg 16

IVu inkoiiniict stort nytt lairor utmärkta
Plyglar

l*iaißim»K
IIasrsiionier

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

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

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

O. Grundström, Helsingfors
Ensamförsäljare

för Finland, för Jfkt. Hol. Svenska Horscttfabriken

Akta

Viner och spirituösa
direkt inporterade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
S. Espl. gatan 12.

C.E. LindgrensBorstbinderiaffär,
Alexandersg. 46. Centrals hus

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

Tilharmoniska Sällskapet.
<rsJ \sf

torsdagen den 27 December 1900

40:de

Populära Konserten

-*""►

Operakällarens Restaurant åla Cart hela df*e°-..stSrre.& m"
■ till högrepriser. \

dre Middagsbetäliningar, Sexor från 2,50
ftonkoncert fr. kl. 1k 8— 11.

Q

31

<£ovis de Salignac & Co.

Cognac.
Björnstjerne-Björnson
iBerliner Theater"

iBerlin.
Såsom af notisafdelningen i dags-

pressen och äfven i vårt blad nyss
omtalats, öfvervarBjörnst;erne-Björnson
på genomresa i Berlin, å därvarande
Berliner-Theater uppförandet af sitt
drama Över (evne I*. Detta besök,
som väl kan intressera alla dem som
sätta värde pä Björnsonsdiktning, skil-
dras af B. L. A. som följer:

,.Det var en anmärkningsvärd afton,
för Berliner-Theater. Salongen var ut-

såld till si»ta plats. Hvar och en ville
wra med då man sporde att Björn-
stjerce-Björuson skulle ejälf närvara för
att se sin dikt Över aevne" uppföra*
pä tyska. Publiken spanade dock till
en början förgäfves efier mästaren, soru
\ ,\r ■ ii-, ii."■!: .ittöHd af sin svärdotter.

l:ma InSaid Linoleum
ZZZ. i ultramodärna mönster:n^~

A. B. VVicander & Larssons
♥0 0 0 Q 0 nederlag o<> ♥0 0 0

Richardsgatan 2.

den berömda norska sångerskan, satt
undanskymd i den mörkaste vrån af
en Lsta radens fondloge.

Efter första aktens slut gick Björn-
son emellertid ned på scenen. 3len
huru annorlunda än andra var han ej
därvid. Intet af alla de vanliga artig-
heter och komplimanger författare vid
sådana tillfällen pläga slösa med åt så-
väl en som annan, kom öfver hans läp-
par. Han endast ångat sina intensio-
ner med den och den scenen, man kände
säga höll ett slags föreläsning öfver
sitt stycke. — Hos oss därhemma
tages detta alldeles annorlunda, full-
komligt olika än man här tyckes fatta
saken. Där kastar sig den sjuka präst-
frun oroligt fram och åter på bädden,
där är pastor Sang en stark och härd
man, där hvilar öfver det hela någon
ting oroligt, nervöst, medan här allting
är liksom betaget af en högtidlig, dam-
pad stämnintr.

" —

(3fcscci)l"
Södra Esplanadgatan 2.

(Invid Salutorget).
Regissörens klocka ljuder och det

lyckas ändtligen Paul Lindau alt förmå
diktaren för nästa akt taga plats i di-rektionslogen. Och då utspelas iBaioa.-
gen en scen så spontan, som den kan-
ske ännu aldrig utförtsi en tysk teater.
Publiken tillåter icke skådespelarene
att få ordet, man reser sig frän sinaplatser, näsdukar och hattar svi
och ett iränghundrakraftigt jubel hälsar
Björnson och tvingar honom att val

ett hälft dussiu gånger bugande betyga
publiken sin tacksamhet. Slutligenkunde
akten vidtaga och det lade sig öfver
både spelande och åskådare en känsla
af andakt som meddelade sig åt äfven
författaren. Och då han efter det stor-
mande bifall som följde hvarje akt och
vid slutet ånyo från scenen bugade sig
för publiken, kände ockt-å han, att den
stämning, som genom denna förhonom
till en början främmande uppfattning
och iscensättning tillfördes åskådarna,
ingalunda var förfelad eller falsk, men
fullt ut lika sann och mäktig som den
han åsyftat, om också framkallad på
annat sätt än den traditioneltvanliga. —
Den var bra; ja, jag kan nu fullkom-
ligt sätta mig in i er uppfattning och
jag känner den djupt". — För hvar
och en af de uppträdande hade förfat-
taren nu ett vänligt ord. Särskildt er-
kännande yttrade han sig till pastor-
skan Sangs framställarinna samt till
Arthur Wehrlin somBratt.— Er Bratt
var så enkel och därför destomeragri-
pande"' — sade han: — ..jugkan blott
icke nog förvånamig öfver att en fräre-
mande publik har tålamod hörapå edra
långa tal".

—
Betecknande ar ock^ä

Björnsons uttalande om Jiahel,
—

..Rahel är den enda friska i hela styc-

Palovakuutus Osakeyht
Brandförsäkrings Aktiebi

o
3|



AXEL PIHLGREN. Torr öenuine Arraks Punsch. Guldmedalj 1898 i Paris.

jinton francks teater.
flrkadia teatern (finska teatern)

förBrollopsrecett Anton Franck
Onsdagen den 19 December Rl. '/8$ c. m

Mörkrets Makt.
Skådespel i 5 akter (7 tablåer) af Leo Tolstoy

Personerna
Peter, rik bonde gift för andra gången
Anisja. hans hustru.
Akulina, Peters dotter i första giftet.
Anjutka, Peters och Anisjas dotter.
Pfikita,') deras dräng.
Akim, Nikitas far.
Matsjona, hans hustru.
Marina, en fader och moderlös fiicka.
Mitritsch. gammal dräng, f. d. soldat.
Första grannhustrun.
Andra grannhustrun.
Brudgummens far
Marinas man.
Urjadniken.
En kusk.
En brudsven.
En brudpiga.
Brudgummen.
Starosten.

Bröllopsgäster

Emellan första och andra akten hafva sex månader
förflutit: emellan endra och tredje nio månader.

Anton Franclc*) Nikita.

Biljetter erhållasiM.Hidströms bu=
tik Fabiansgatan 29, samt föreställnings»
dagen från kl. 4 e. m. vid ingången.

f siden. ylle. bomull och7 ramie 1*Julius Sjögren
Trikot och yllevaruaffär«s «sMikaelsgatan 4 ocli Centralpassagen

* I

KAISANIEMI RESTADRANT
rekommenderas för enskilda sSll-

skaper & Ullställningar.
Q. A. Wicks t röm.* * * * *

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, fin snitt och skickliga arbetarePriserna särdeles moderata.
Färdiga kostymer,paletaroch benkläder på lager
Frackkostymer uthyras.

SeklädnadsSolngetA.alto &C:o
Banyatan JV:o 9. Tel. IS05.

Ivar Schoultz
IinnltiiinririffÄrLi IUIuU 1011Qi

Boulevardsgatan 28

Franska Lifförsäkrings-
bolagetm tm wi

imI mLURBAINE,@t #
0, 12 miljoner Frcs
«>' Uarantifonden: 98 miljoner Frcs.
gj) Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- 0\"S? ringar al' alla slag. Genom samarbete med Jjj\SJ^ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetLTr- Si}.
«S^ baine et la !Seiue beviljas de försäkradevid 0\2J .sjukdom och olycksfall särskilda förmåner
*al hvilka fullkomligt säkerställa såväl den for- 3*
0\ säkrad» och lians familj, som ock de ]>er- 0\j£ söner, med hvilka han står i affiirsfiirlMn- '^\é)j delse för den oundvikliga förlust, som en
£fö sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 0jgj? ler enolyckshändelse medföra. Bolaget efter-
<z&y skänker nämligen, såsom allmänt bekant. *&/(,
£fh premierna för hela sjukdomstiden och utbe- &ft*fi taiar 3,4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- *%?

lig och resten vid dödsfall. Sfe-
ffi\- Bolaget L'Urbaines försäkringar Iro 0)
~C därför särskildt att rekommendera for lier-

«^sf/ rar aflarsmän, då det gäller att säkerställa SSJ
&h större aHarsloretag igenom liftörsäkring, <0\jrf! emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-

samma störiugar svårare sjukdomsfall all-
0) tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- 0)
j*i ges- och förlagsmanstora förluster. yj??

För dessa väsentliga fördelarerfordras
01 icke niip-a extra premier utan endast att 0\g£ den försäkrade afstår från den ärliga vinst-"vdf) andelen. S^gJV Generalagenturen:H:fors, Ö. Henriksg. 1. 0)

%. Qarl von Jinorrinq.

J\l\ fißftlUlHßr^ Skrädderlctablisement & KlädeshandelJ\U* UI\VIIW/| I/L v 2| Unionsg. 21. f. d.1. nybcrgs skrädderi

Tobaksfabriken S»II II ii11> i i I lii lil» ii Ii iM
¥ Belysnings AktiebolagSAMSONS"

Kasarminkalu 27 Telef. 916
i Tavastehus tillverkningar rekommenderasåt tobaks-
kännare; törsök Casino", Samson I", S amson 2"
(Trämunstycken) och "1899".

Kommissionsiager iHelsingfors hos

Frans Lindberg
Toimittaa sähkövaloa.

Myy sähkötarpeita.Alexandersg. 52. Telefon 2658,

öambrini Rcstaurant.
QQQOQOQOQQOo

MineralvattenfabrikenSivori & & *
& Merikannon §atiifa§
Pianomakasiini rekommenderar sina tillvärkningar,

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

Wiipurissa fHelsingissä
Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. V Tel. 29 22. e iQQQQ

= Rekommenderas =
Uälsorteradt lager af prima beklädnadsmaterial

Största och bästsorterade tager i
Finland af alla slags
=^^r-^

JSflöblei?,
* M/ till allmänt erkändt billiga

Jw $te priser, bos

f Jobtt Paiscbeff,

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

fé&f0f^fo\ftfojÄ|i>
ket; bos alla de andra är det någon-
ting sjukligt". —

■

Medan diktaren ännu uppehöll sig
nere på scenen i samspråk med de
spelande, uppträdde plötsligt mellan
kulisserna en främmande herreman och
gick rätt fram till Björnson.

—
Herr

Björnson", — sade han, — „tillåtmig
ätt få trycka er hand. Jag är prote-
stantisk präst och har själf genomkäm-
pat allt hvad ni iert stycke skildrat.
Det har därför gripit mig på det dju-
paste.*—

Det gläder mig", — svarade
diktaren, —

att ni förstått huru högt
Jag skattar rel gionen. Hon upplyser
°ch förenar människorna, men därför
måste hon också vara ren och fri."

På uttalade förhoppningar att Björn-
son skulle stanna något längre nu i
Berlin, svarade han: — „jag lider ännu
under följderna af en nyligen genom-
gången svår hjärnkongestion, annars
kunde jag nog hafva lust att dröja här.
"»g måste främst nu sökaatt återvinna
krafter och hälsa. Men då man opp-
f°r andra delen af mitt diktverk rOver
"fmeu, ,)4 sk.a.ll jag kanske komma
fe»D. Det har också gladt mig sä
■ycket att höra det intresse konungen
°ch drottningen af Wiirtemberg ägnade

mitt stycke vid dess uppförande å hof-
teatern iStuttgart. Därigenom har ett
tyskt furstepar attesterat, att min dikt-
ning icke afser någon destruktiv ten-
dens".

-*""►-

Teater och musik
Max Dreijers hos oss medså mycken

framgång uppförda „Profkandidaten"
har numera den 26 november gifvita
å älven Casa di Goldoni" i Rom, för
utsäldt hus och med mycken lycka.
Rollbesättningen, samspelet och maske-
ringarne kunde ej vara bättre, yttrar
en italiensk tidning. Ermete Novelli
gjorde af titelrollen en karaktäristisk,
präktig figur och blef kvällen igenom,
isynnerhet efter talet till eleverna, fre-
netiskt applåderad.

*
..Den latinska medeltiden", en Opera-

trilogi af Ettore Panizza har medglän-
sande frarrgång gifvits a CarloFelice-
teatern iGenua. Textfö.-fattaren Hlica
har tagit fasta på de mest betecknande
momenten under en hel tidsålder och
däraf skapat tre historiskt äkta dramer
.s-unt i dem skildrat personer och epi-

söder från den niatinska världen".
, Häraf också de egendomliga titlarna

på trilogins olika delar: „Korstågen"
(Italien); Kärlekshofven" (Frankrikei
nlnkvisitionen" (Spanien). Förenings-
länken mellan dessa tre bildar skalden,
som i den första episoden uppträder
som ..bard", i den andra som „truba-
dur" och i den tredje som borgerl]g
poet".

Notiser.
Hamburgs teatrar. Ibsens skådespel

Dä vi döda vakna" (Wenn wir Tod-
ten envachen) har uppförts för första
gången å Stadttheater i förträfflig
iscensättningoch utstyrsel och med fram-
gång, hvilken visserligen förminskades
genom yttringar af ogillande, skrifvt-r
en recensent.

— Å Thaliattatern väckte
en ny treakts fars nW. M." af Bruno
Köhler endast föga intresse och bifall.
Äfven det nya lustspelet nZum Ein-
siedler" af Benno Jacobson gjorde in-
gen synnerligen lycka på samma scen.

* **
En ny fransk operett ..Brigitte- al

A. Messager, libretton af Vanloo f^ch

G. Duval förtyskad af BoltenBäckei
rönte välvilligt bilall ft Stadttheater
Köln. Operetten utmärker sig genc
intagande ineloaik, mindre genom o:
ginalitet, skrifver en recensent.

Å Neues Thealer iLeipzig har med
betydande framgång uppförtsandra de-
len af Berlioz operaverk Trqjanerna i
Karthago" sedan redan för några må-
nader sedan första delen Trojas iuta-
gande"röntstarktbifall. Många vackra
solo- och ensemblenummer i första, an-
dra, fjärde och femte akterna efterläm-
nade det bästa intryck men älven vid
pantominen i tredje akten slog den
litliga musikaliska åskvädersskildringen
an, skrifver en recensent. Som drott-
ning Dido utmärkte sig framför alt fru
Döngel.

-<.e^
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W:m EKBERG. Cognac-. Punsch- och Vinhandel, Älexandersg, 52. Telef. 2:78. Helsingfors.
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$ Smakfulla och vackra y ">.

J Ty-I»ostkort |J
Största och rikhaltigaste lager.

Mycket billiga priser.

Dahlbergs Pappershandel, J
i Alexandersgatan 15.
t Norra Esplanadgatan 33. "

5)1l fima
ar en nv

fapyrosg,
Iparti

Fredr. Edv. Ekberg:
.S2Alexandersjratan

mm «&3plifåll mmm
fred

Baööi& Konditori
52. fllcxandersg

Helsingfors

&-m

Hotel Kamp.
Sang- och Musiksällskapet

1

Onsdagen den 19 December 1900

Program

yttiådii

Finska Stiä- & Piitliatt-
fatt MtiÉläpl

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus

PrisbeSÖnt pä VärldsuistälS-
ningen i Paris !900.

Filthattar

Damer å Barn
Ilnclei^kjolar
Winferisl^sar

K«psett€ Linnekläder cch
DaSa Handskar 2:50.

WVWIWWWI
Champagne

Mont de Bruyére
j^äne^^nmu^h^^l flesta Herrar hand

& restaura- Ö*Serveras k alla si'
tioner. PartilaKer hosti

Ernst Toilander
S. Magasinsoa t 18 43,

Sedan pärmegaspriset i Helsingfors nu
mera är nedsatt till 15 penni prkbm

d. v. s. till samma pris, som hålles i ut
landets större städer, uppmanas allmänbe
ten att *&■

Koka med gas,
som är det billigaste, renligaste ocb be-
kvämaste bränsle, hvilket här finnes att
tillgå. Kokaparater från 5 mark till högre
priser finnas

Gasverket.
'ivSSSMM

fldtel Kän)p
(Festsalen.)

t& €& vt-- t&

Table dhote ki. 3-6 e. m.

Midclagskonsertkl.1
24-6e.m.

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m.

G& v^ fe- $&

Helsingfors. Huvudstadsbladets Ny» -Tryckeri 19 0

,-&&8imm00

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödarkolerabakterier på enhall
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakteriepå

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docer Dakteri 'gi vidI
Karolinska Institutet i Stockholr

Dt Axel Holst, Professor i allmän helsovård

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

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

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

atorium å Kliniska I
tersburg

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

Finnes till salu å Apothek, D
affärer m. fi. ställen samt ipart

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.
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Hotel Kamp-

Sång- och Musiksällskapet

1. Jagar marsch . . .
2. Gold Else, mazurka

1. Entr

6. Artilleri-polka

7. Blut, va
8. Potpour

ill
- MandoTTi^TTa

'; i Soloa&ng af
12. Wasa marsel

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!
Prima råmaterial
Prima vara.

SörnäsAktieBryggeri.

Första toka Försäkrinffsbolastet
grundadt 1827 Generalagenturen

N. Magasing. i. Telef. 231.
Brand & Olycksfaliförsäkring.
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eidsieck å Co, leiois I
Jager hos herrarvirvfi^

Program

atergart Kers
T Vinn

n vals
Migno

Havdn
Violinsolo, föredragets af S:r Colomt

i M;1V)f,

Collai

Strå

I

Ledig annonsplats

Straus

Torsdagen den 20 December 1900
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