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Tidning för Helsingfors
Nya glasmagasinet „SVEA"

Brand &. Lifforsäkrings
AktiebolagTeatrar och Konserter.

-
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I35
N. Esplanadg 37.

KontorOscar Ålexiz. Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.rfc*

i<Io
N:o 57 Fredagen den 11 Januari 1901

»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. ** #

CO

±~4

CÖ

ao
=3ca

<_

MAGASIN DU NORD.
At?abia Föt?§älj-

mn.gs-^4agasifi,
Vin-(Inneh. Q. F. Stockmann)

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

märkningar, såsom:
Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,

Blomkrukor, Vaser m. m
äfvensom af

iitfala Qlasbruks
tillvärkningar, såväl enkla som slipade
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,

Kannor, Ostkupor m. m.

„SKÅNE", Brand-
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Jakob Ljungqvis

ta Ate ierFotografis
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

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

Hya Capisseri=* < affären * *
fiagasundsg. 2. telef. 3201.

§törsta uFsal!
Obs.! Ullgarn stort sorti-
ment. Uid partiköp rabatt.

_...*» Konditori
40 Ale andersgatan 40

Telef. 21

"jr'99999^:'**^:'^-*-^^

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916.

Serverar elektrisk belysniag.
Säljer elektriska materialier.

Georgsgatan

Svenska Teatern.
Fredagen den n Januari 1901

5,30 e. m.

Barnföreställning
$tor=Rlas ocb Cill=Klas
Sagospel i8 tablåer Efter H. C. Andersens saga af Gustaf af

Geijerstam. Musiken af Björn Haldén
Persolle rn a

Stor-Klas Hr. Malmström
Fru Lindh.Ingrid, hans hustru

Undantags-Morsan.
Lill-Klas . . . .
Kajsa
Gamle

hans hustru
-Mor . . .

Tschernischin
Baroklind.
Viklund.

Precht.
Precht.
Ahlbom.

Klockaren

Oxmotaren
Fru Castegren.
Hr. Lindström.
„ Engolbreekt.

Hr. W. Sandberg
bos Stor-Klas

Sankte-Fer ,
Anders Petter]
Erker |
Malena ■■

I „ Larsson
jFrk. Almianpigor bos Stc ir-Klas

lon, dräng bos Lfll-Klas
Karl-Fottei.
Nisse i Bo

Hr. Stavenow".„ H. Sandberg
Lindh.

Fru Lindfors.
„ Bareklind.l:sta Elfvan

2:dra Elfvan Stavonow

Sörjaskl. 5,?,n och slutas kl. 9,:;oe. m

Två barn ega tillträde på en biljett.
Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 27

A. W. Eklund # Co.
& Spirituosahandel

Skilnadsgatan 19
Telefon 310

Förstaklass Tapetserare och
Dekoratörsverkstad.

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

Telefon 33 80.

& Lifförsäkringsaktiebolag:

6, Telefon 2770.m fi. Ulickels
kjinhaiidel^^^^^

3.
Jirraßs Punscb,

prisbelöntmedguldmedalj vid
många utställningar. Högsta
utmärkelsehedeispris (Diplo-
ine (I'lionneur) vid u^^^hmi|
geniBordeaux18f)äB B

Avg. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

Tiflvärkningen står under kontroll af
Filosofi D:r Hj Modeen.

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

Westerlunds restaurant.
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Hillard.

&) G. Jabfs
$å- Yile&TricotvaruafFär
T Norra Esplanadg. 37. Telef. 1727.

Välsorteradt lager,!$Mr billiga priser.
t Hufvuddepot af Dr. Lahmanns

underkläder.
&A Enbamförsäljn. af Jouvins &
tS^ C:o's i Grenoble världsberömda"

handskar.

CD
CD

-i

O

ti

H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå.
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säljes bos Rerrar vinhandlare
och serveras å alla förstaklas-
sens restaurationer 00 = 0

Rclsingfors
6. B. fijelt Generalagent för Jinland.
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Kontor Vestra kajen 18
G. F. CARLANOER.

Alla dagar gj Å 4 a Ef #4 ««* m% Alla aftnar
Middagskonsert nu,cl liamH Aftonkonsert

frän kl. 4-6 e. m. W:r Damen Orchester G. Richter. frän k| _ 8 e^

mATJEmILIJER A.POLLO.
C. P. BYBEHDAHL Fotografisk Atelier. n. Esplanadg,

(Cafanic hus)
31.
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Harald Wasas.,iftm*s BLOMSTERHANDEL. Skilnaden 4
BODEGA ESPANOLAStädernas i Finland

Brandstodsbolag Tilbarmotmka Sällskapet.
jTforsaknngar
-lassa _______ liuopp bvarined

sr nr ,-,.,i-\\ dfdev.-n-e ibolaget

Osksr Hakulin Cördagcn den 12 Januari 1901
i*> Alexandersgatan 40

Hattar Populära Konserten
Höstmössor,w *

Program:» Wintermössor
1 . ( luverture till op. Beherrscheiaf krimskinn, astrakan

bisam, nutria m. m
2. ..Siesta", vals

herrar och damer,

Muffar & Boas bos,

\

Joh-

lösegendom
i ."m

felb & filt

„\ '-.

fi
7
-

Wéb.
Waldteufel

Tscbaikowskv
Ouverture miniature. Marche
Danse arabe. Danse chinoiseWccß§ell,

Unionsgatan 30

'>. Ouverture till op. .Tessonda .Spohr
6. Concert mililaiiv. b",i- violoncello Servais

Andante religiöse Finale.
(hr prof. Edouard Jacobs)

7. Hellafest ur op. Königskinder Humperdinck
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K. Sicilienne, för stråkinstr

Den enda värkligt praktiska SKltlFMASKIN

//A 3131ONI>.
rietablisement. 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*

noiset

Valsi des fleurs
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Paus

Paus

som linnes är

emott
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Wenze iigdstiiiiis förlag:
Nj^a böcker till jul:

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

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

Julgransflaggor
1 de finska färg-ernå, blått och hvitt samgult och rftdt med Finlands vapen. 10 p.ni
per st. iolika storlek.

(Etablerad 1883)
Helsingfors

Försäljningi parti och minut af endastäktautländska
Viner &

Spiritnosa

>^\ Nya Barngarderoben
ftegte Ständigt lager af färdigai

På9
>AAt.

Beställningar emottagas
K. F. LARSSON

Henrik Gahns'
Amykos, Gahnelit,

Tvålar m. m.

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

EifförsäKrings * »*** flkfiebolaget Uietoria *
i Stockholm

meddelar EiffiriXkringar på förmånligaste vilkor.
G. fl. Rj«!t. Generalagent för Sinland.

norra Hajen 4. telefon 9 45

Iclsi Nyalgfors sikliiKtel.
Fazer & Westerlund

Tel. 1431, Fabiansg-. 16

Nu inkommet stort nytt lager utmärkta

Flyglar
PisuiiHlOM

ff*irmoiii<kr
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 från landsortenex-
pedieras omgåendemot postförskott. Vidbeställningar
uppgifves, bröst,höft & midjavidd.

O. Grundström, Helsingfors
Ensamförsäljare

för Finland, för flkt. 801. Svenska Korsettfabriken.

Äkta

Viner och spirituösa
direkt inporterade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
S. Espl. gatan 12.

C.E. Lindgrens Borstbinderiaffär,
Alexandersg. 46 Centrals hus

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

erceus

irr, Kajanus

Operakällarens Restaurant å la Cart hela d?ffn
h-..större.& mir

L till ho^re priser. A.

fllexandersgatan 17.

ndre Middagsbetällningar, Sexor från 2,50
ftonkoncert fr. kl. 728—11. _
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Xouis de Salignac & Co.

Cognac.
En afbasad" publik

Från London skrifves tillen utländsk
tidning

Séöaste premiär å Si t James Theater
fick ett jämförelsevisegendomligt för-
lopp. Det uppfördes därvid ett stycke
af Jobn Oliver Hobbes (alias Mrs Orai-
gie) en rätt omtyckt författarinna. En
likaså glänsande som talrik publik hade
infunnit sig i teatern. Men „The Wis-
dom of the AVise" (Den vises visdom)
hade ingen framgång. Alla höflighetens
fordringar uppfylldes visserligen. Men
trots vänners och bekantas ansträng-
ningar, trots publikens starka sympati
för teaterledaren, som kasat bort så
mycken möda och penningar på en
väldelös sak. kunde sanningen ej bort-
ressoneras, stycket föll ohjälpligen ige-
nom. Men det som i alla händelser

biel det värsta, var, att George Alexan-
ler. skådespelaren och direktören, helt

och hållet förlorade sitt lugn genom
de, om än ytterst svaga, tecken pä
missnöje publiken visade. Och när ri-
dån skulle gå ned öfver sista akten
trädde han tram till rampen och höll
följande ganska märkvärdiga tal till
publiken: — Jag tackar den del af
publiken som visat stycket sitt gillande.
Hvad däremot de herrar vidkommer,
*om vid premiärerna pläga intaga de
främsta platserna" — redan nu hördes
några svaga ansatser tillhvisslingar —
så kan jag som skådespelare" —

star-
kare hvis-;lingar —

noch som direktör
for teatern"

—
högarop ninga tal/ —

rför teatern blott säga, att såsom det
ej tinnes några rosor utan törnen, tyckes
det ej häller kunna finnas premiärer
utan hvisslingar."

Sålunda skulle också i London stri-
den om det berättigade för publiken
att visa sitt missnöje hafva tagit sin
början. Den engelska pressen förmenar
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Södra Esplanadgatan 2

(Invid Salutorget)
att det ej gifves någon hvarken skrif-ven eller oskrifven lag som förbjuderberättigade uttryck för allmänt 00-il-l.mde, och att publiken denna kväll
visat ett beundransvärdt tålamod medstyckets både trivialitet och långtrådig-het. En direktör har ingen rätt attsålunda „afbasa" en publik, som beta-lar sma inträdesafgitter och har förståndn:g att klargöra sin åsikt.

Också torde ej på länge något sä
underhaltigt som detta blifvit bjudet
den engelska publiken. „The Wisdom
of the Wise" är ingenting annat än
en utställning af fantasi kostymer i
lätta och eteriska tyger och färger, så
att det möjligen kan fängsla en eller
annan fåfäng flickhjärna, men så djupt
har dock icke det engelska lustspelet
sjunkit att den stora publiken skulle
nöjas härmed. Om styckets innehåll
är intet att säga. Någon intrig finnes
där alls icke. En mängd personer gå
ut och in, man vet hvaiken hvariör,
eller hvart. Iscensättningen var bedå-
rande vacker, men det var också allt.
Rollfördelningen god, m:r Alexander
hade gjort sitt bästa. Miss Davys och
miss Opp voro hänförande hvad utse-
endet beträffar, men intet af allt detta
kunde förtaga intrycket af den dödande
tråkighet och längträdighet stycket koin
publiken att känna och som i synner-
het mot slutet sökte sig uttryck på ett
och annat sätt

-<"">-

Notiser
Dresdens teatrar. Fuldas lustspel„Unter vier Augen" hade en genom-

I:ma Inlaid Linoleum
i ultramodärna mönster

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

Richardsgatan 2,



AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj 1888 i Paris

r)dei^lädeF HSUOM. TEAATTERI.
af siden, ylle, bomull och

ramie
* 1Julius SjögrenLauantaina Tammikuun 12 p:nä 1901. K:lo 8

r(p3± Trikot och yllevaruaffär (dr^*
Mikaelsgatan 4 och" Centralpassagen.

Alennetuilla hinnoilla

Jeppe Niilonpoika i KAISANIEMI RESTAURANT
rekommenderas för enskilda säll-

skaper & tillställning-ar.

Q. A. Wickström.
!avtc :sinen ilveily. Kirjoitsanut Ludvig

Holberg. Suom. Jaakko Gumerus.

Heriki1 ö t

Jeppe Niilonpoika Reparationsvärkstad
Mimmi Lähteenojajjfiila, hanen vaimonsa

och finare**iSS==33äj^ "» "SS

/^l. ös:<te^s|| Äi_d^

5 - "^J^ *^ °
o. Fickur

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Söndagen den 13 Januari kl. 8 e. m

Till Z. Topelius minne.

PROLOG.

Siiniiiis sång och Björneborpraes marsch
sjungas af Folkteaterns sängköi

Förandra gången

ittS säfventyrlarpi

Händelsen försiggår midsommartiden år 1767
dels på Degerö, dels på Sandhamn i nejden af Hel
singfors

Representationen börjas precis kl. 8 e. m. och slutar
omkr. kl. II e. m. Dörrarna öppnas kl. V2B e. m.

(tei»3iteAs

1

Lustspel i 2 akter med sång af Z. Topelius
Ur, KronometerParoni Niles

PersonernaErikki, lakeija
Präcicions-Instrument

Toinen lakeija
Garanteradt prima arbet

Ständigt lager af väl justeradeI:ncn ltohtori
2:nen j

Fredrik Adolf, hertig af Östergötland
Amiral Ankarstorm.
Otto Sporre, marinlöjtnant.
Grefvinnan Dannesköld.
Fröken Eva, hennes niéce.
Rebecka, förmögenbonde-enka på Degerö
Stina, hennes dotter.
Lasse, hennes brorson.
Grip, tulluppsyningsman.
Kabys, gammal sjöman.

Talon vuoti TJrkedar m. m.

Hanen vaimonsa
Tuomari Ivar Schoultz Officerare från fregattan Amfion. Grefvinnans

sällskapsdamer. Matroserl:nen 1\ asianajaja
2:nen j

Linoleumaffär
Ovet avataan k.lo \',,B Näytäntö aikaa k.lo 8 Boulevardsgatan 28

Reßommenderas =
Uälsorteradt lager af prima bekladnadsmaterial

ädaerietablisement $ Klädeshandel
21. Unionsg. i\. f. d. T. Nybergs skrädderim. 6RonDjn>c$ $k

Helsingfors Elektriska Största ocb bäslsorterade lager i
linland af alla slags

Palvelijoitä

Adolf Lindfors

Evert Suonio
Oskari Salo

Pietari Alpo
Taavi Pesonen

(Emil Falcl
(Eino Salmela
Kaarlo Keihäs

Evert Suonio

JEmil Falck
|_Eino Salmela

Tobaksfabriken

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

Kommissiotislager iHelsingfors hos

Frans Lindberg

Alexandersg. 52. Telefon 2688.

Vägg-

W
AktiebolagBelysnings

Kasarminkatu 27

Toimittaa sähkövaloa. J^öbler, *
Myy sähkötarpeita.

öambrini Restaurant. *My tjll alln,änt erkändt Mliga-
£w $te priser, bos

ilobit Paischefr,
©000000PQQQQOGQO

MineralvattenfabrikenSivori & 4* 4*
4* Merikannon

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

Piaiuftmakasiini rekommenderar sina tillvärkningar.

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

Bfr
lr © fKflfWiipurissa fHelsingissä

Aleksanterinkatu 21. % Wladimirinkatu 20.
Tel. 542. W Tel. 29 22. BQgggggSgjggggggSgg^

gående framgång a k. skådespelshuset— För första gången pä denna scen
ha uppförts de båda nya lustspelen
„DerFremde" och„Munchhausen"hvilka
rönte ett välvilligt mottagande, dock
hördes elter det andra stycket äfven
yttringar af misshag. — Å Residenz-
theater väckte Wildenbruchs skådespel
„Die Tochter des Erasmus" med Adel-
bert Matkowsky från hofteatern iBerlin
som Hutten mycken anklang.

Det nya stycket „Frau Königinu af
Schönthan och Koppel-Ellfeld uppnådde
endast en succés oVestime å k. teatern
i Kassel. Styckets hjältinna är icke
någon drottning utan en schwabisk rid-
darfru, som förälskar sig i en äfven
tyrare men snart räddas ur sin galen-
skap."

En ny historisk tragediKönig Todu

af Hans Erdmann väckte lifligt bifall
å Deutsches Landestheater i Prag.

Berlins teatrar. Till högtidlighållande
af Schillers födelsedaguppfördek. lof
,eatern rSemele" och „Tnrandot" men

uppnådde därmed icke mer än en succés
,I'estime. — k Lessingteatern mottogs

det nya treakts skådespelet Die Mis-
sion" af Felix Poilippe med lifligt bi-
fall af publiken, om ock styckets mänga
sensationella effekter icke kunde till-
fredsställa alla, skrifver en recensent,— Secessionsbiihne har å Alexanderplatz-
theater upplört Maeterlincks fantastiska
skådespel „Der Tod des Tintagiles"
och ett nytt groteskt stycke „Em Hei-
rathsantrag" af Tschechou med tämligen
gynsam framgång.

— k Luisentheater
har det nya skådespelet „Meine Toch-
ter" af Fritz Skowronnek, ett första

dramatiskt försök af författaren upp-
förts, men väckte endast efter de för-
sta akterna lifligare bifall.

Wiens teatrar. Eo ny opera „Der
Bundschuh" af Jos. Reiter uppnådde
endast en yttre framgång å hotoperan.
— Den nya operetten San Toy" at

Sidney Jones mottogs gynsamta Carl-
theater trots den obetydliga handlingen
och den icke anslående musiken, skrif-
ver en recensent

iStadttheater iZtirich rönte det nya
patriotiska folkskådespelet „Karl der
Kiihne und dieEidgeno«sen" af Arnold
Ött ett välvilligt mottagande.

En ny sagoopera „König Drosselbart"
af Gustaf Kullenkaupf", libretton at

Axel Djelmar, har med lycklig fram-
gång uppförts å Stadttheater iHalle.

Paris teatrar. Å Théåtre Antoine
har uppförts ett nytt treakts skädes| el
Sur la foi des etoiles" af Gabriel
Trarieux. — Å Comédie Fra»gaise har
med framgÄng uppförts Euripides' tra-
gedi BAleeste" iöfversattning af Ri-
volet.

En ny opera „Das stille Dorf af
Alexander v. Fielitz rönte ett välvilligt
mottagande å Stadttheater i Bremen.

En ny folkteater i S:t Petersburg.
skall enligt meddelanden därifrån vara
under upp!örande inom Kronvarkski-
prospekt. Den komme att inrymma
5.000 personer och är afsedd att fylla
alla den modärna teaterteknikens for-

dringar. Eltva hundra arbetare äro
sysselsatta vid teaterbyggnaden. Ur-
sprungliga afsiktenhade varit att öppna
teatern ännu inom december g. st.
Deita torde vara Rysdands förstafolk-
teater på statens bekostnad; öfriga förut
befintliga vid Wasilii Ostrow och Tau-
riska trädgården äro helt och hållet
privatföretag. Man anser att de verkat
synnerligen godt i folkupplysningssylte.
Till och med hvardagsaftnar har till-
strömningen af publik till dessa varit

sä stark att detta väckt Unken på nu
ifrågavarande allmänna företag, att för
arbetare och de lägre stående samhälls-
klasserna i allmänhet anskaffa en stor

tolkteater hvars dimensioner skulle mot-
svara behofvet, sådant det enligt pri-
vatteatrarna visat sig vara,

-4«»^
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W:m EKBERG. Coqnac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 2i78. Helsingtors
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Sedan pärmegaspriset i Helsingfors nu
mera är nedsatt till 15 penni pr kbm

d. v. s. Lill samma pris, som hålles i ut
landets större städer, uppmanas allmänhe
ten att 4tl>

Koka med gas,
som är det billigaste, renligaste och be
kuämaste bränsle, hvilket här finnes alt
tillgå. Kokaparater från 5 mark till högre
priser finnas å && 4&ä»

Gasverket.

Smakfulla och vackra $
| Vy-Postkort J

Största och rikhaltigaste lager.
Mycket billiga priser. J

t Dahlbergs Pappershandel,i
$ .exandersgatan 15. $" Norra Esplanadgatan ?3. "

„lPrima"
är en ny

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

Fredr. Edv. Ekberg.
52 Alexandersgatan52

| fred. €cti>. €kberg. §
m -teBageri § Konditori 1te^^^s^flexäiujersä^S^^^H
■y.'- ______________________________________
A- Helsingfors.
A'

Brunnshusteatern.
Rofmanns tournémEnna

Program.

Konsert
af tournéens kapell under anförande af dess di-
rigent hr 6. Tröst kl $ e. m.

Paus

Kl. $, precis
Den förgylda lergöken

eller
Kolingarnas midsommarnattsdröm.

Revy i 2 akter af Emil Norlander.
Händelsen passerar Midsommarnatten. Första

akten på landet, andra akten på Verldsutställmngen
i Paris.

In- F. Hellström
Första

Tobias Jansson i Skärblock
Mor Sara, hans hustru . .
Janne, kväsargrabb . . . .
Fina. kväsarjänta . . . . f

fru 0. Hellström
. . .hr M. Lindberg.
"u A. Hofmann-Uddgren
. . .frk E. Lorentz,

/hr Th. Ebbesen.
Stma, piga . . .
Luft-Kalle\ , m?
ir .t11 _- luttareKol-.lokke /
Feen
lusenskönan

\hr A. Sernqvist.
frk. A. Palmer.. V. Landegren

E. Karlsson.
. „ L. Rundblad.

E. Lorentz.

Snödroppen . . . .
Majblomman . . .
Violen
(iullvifvan . . . .
Blåsippan . . . .
En gammal bekant

Karlsson
A. Rundblad

br C. Landegren
Bondt

Andra i
Luft Kalle
Kol-Jokke

hr. Th. Ebbesen.
hr A. Sernqvist.
hr. O. Landegreu.
fru Hofmann-Uddgren

En kinesisk boxar*
En velocipedist
Brefdufvorna . .
En mösstormare
En pantsatt . .
En mobiliserad
Miss Tvåa . . .
Madame Helsingfors
Tobias Jansson
Mor Sara . . . "
Mademoiselle Paris
En poliskonstapel

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

Finska Strå- & Filtliattfali-
riks Aktiebolaget

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.
Prisbelönt på Världsutställ-

ningen i Paris 1900.

Filthattar

Damer
Umlerkljolar
WisEtcrbEiissii*

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

Hotel l^äTDp
(Festsalen.)

Table dhote kl. 3—6 e. m.

Middagskonsertkl.'|24-6e.m.

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m

Helsingfors, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri, WOl

Folk

fe fe fe fe

& Harii

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

m******
Nutidens förnämsta antiseptiska

toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnensvård
dödar kolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins ocb rosfeberns bakterie på

en minut.
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent ibakteriologi vid K,
Karolinska Institutet i Stockholm.

D-,r Axel Holst, Professor iallmän helsovård
vid UniversitetetiChristiania.

D:r F. Huedpe, Professor iallmän helsovård
vidUniversitetetiPrag.

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

D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis.
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjejfslabo-

ratorium å Kliniska Institutet iSt. Pc-
tersburg.

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

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

UKUffi^XXPC^F^

m Sörnäs Pilsener! ■
I Sörnäs Porter! I
1 Prima råmaterial. |
m Prima vara. m

SörnäsAktieBryggeri.
"-■ ' L_^B______________^^^^^___i X
kAAA'k/>.__Ä :^Mtffi__:<_aay xixx

iiiifiiiil
Första Rysska Försäkringsbolaget

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

Brand &. Olycksfallförsäkring.
-^S»/5~ m^Sl/f— «-*»«-. m^sl&m '^''S^. ÄSgla
*7?iW* *77ftf& **7?W?t <r?fä&* »^i^V* fTttf?»'

Champagne Q
3 Mont de Bruyére 8.
Ä säljes i minut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å, alla större hotell & restaura- g
tioner. Partilager hos £]

o Ernst Tulländer £"
S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.
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Hotel Kamp.
W:r Damen Orchester

G. Richter.

Fredagen den II Januari 1901

Program
Schneider
Strauss.

Erzherzog Albrecht, Marsch . .
Morgenblätter Valzer
Ouverture „Pii]ue Dame"....
Romanze und Chor .DieAfrikane
rm"

Suppe

Meyerbeer
Fahrbach.
Gounod.

5. Immer galant. Polka. . .
G. Fantasie .Tribut v. Zamora

Waldteufel7. Immer öder Nimmer. \alzé^^^^^H^lJ^^B8. Ouverture „T_gmonr' . . .
' .Beetf

9. G-edenke mein. Romanze Gebhardt.
10. Fur lustige Leur', Potpourri . . . Komzak.
11. Von Herzen zu Herzen. Mazurka" . Kral.
IiRichards Galopp

rekommenderat

tfcr fey fe- fe/

Hotel Kamp.
W:r Damen Orchester

G. Richter.

Lördagen den 12 Januari 1901

G. Richter
Strauss.
Boieldieu.
Verdi.
Engelhardt
Verdi.

Waldteufel
Suppe.
Gillet,
G. Richter

Program
1. Weiss-roth, Marsch .. . .
2. Kilnstlerleben Valzer . . . .
3. Ouverture .La dame blanche4. Triumpfmarsch Aida" . . .
5. Liebeszauber,Mazurka . . .6. Trubadour, Potpourri.. . .

7. Estudiantina, Valzer . .8. Fest-Ouverture . . . .
9. Loin du bal, Intermezzo

10. Spiegelbilder, Potpourri11. Dryade, Polka mazurka12. Mous-é. Galopp . .
Stix
Fah


