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Tidning för Helsingfors

Nya glasmagasinet „SVEA"
Brand & Lifforsäkrings

AktiebolagTeatrar och Konserter.IM. Esplanadg 37.
KontorOscar Alexiz. Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

Fredagen den 28 DecemberN:o 51. 1900.

®%® DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF. Fabiansg. 31. &&&
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Jakob Ljungqvists

(a AtelierFotografis
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg. 2.)
Telefon 2453

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

Hya tapisseri** affären # #
fiapsundsg. 2. Cclcf. 3201.

Iff Obs.! Ullgarn stort sorti-
ment. Uid partiköp rabatt.

ÉtL Konditori
40 Alexandersgatan 40

Telef. 2i
-

■^■">>..>..>>.-^..'^>.>g^.^.>^.>^.^'._^.."^ "*■"**■-Or-"_<">»_" -^ -V."»--

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå.

ia,^'Sk:^'fi-l'-fi<5<lf'<-c

Georgsgatan

Svenska Teatern.
Fredagen den 28 December 1900

kl. 7 e. m
Förandra gången

$tor-Klas ocb Cill=Klas
Sagospel i8 tablåer. Efter H. C. Andersens sägn af Gustaf af

Geijerstam. Musiken af Björn Haldén

Personerna
Stor-Kks Hr. Malmström
Ingrid, hans hustru
Undantags-Morsan.
Lill-Klas . . . .

Frk. Tschernischiii
Hr. Hultman.
Frk. ViklundKajsa, lians hustru

Klockaren Precht
Alilbm

Oxmotären
-Pei

drängar hos Stor-Klas
Ehgélbfeckt.
\\". Saiidberg
Larssori.
Almian.

San ■
IErkerß

MalenJMaja
Jon, dräng
Karl-Petter

(I-Vk
pigor hos Stor-Klas

.Bareklind.
H. Sandberg
Lindh.Nisse iBo

l.sta Elfvan
2:dra Elfvan Sta\vnow

Mellan andra och tredje tablåerna| " .
fjerde och femte „ längre uppehåll

„ femte och sjette „ 1
Sörjas kl. 7 och slutas omkring kl. 11 e.m.

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 27

Ä. W. Eklund # Go.
& Spirituosahandel

Skilnadsgatan 19
Telefon 310

* * Jul exposition i Cdlundska * *
****** bokhandeln. ******

Lifförsäkripgsaktiebolag:
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säljes hos Renar vinhandlare
ocb serveraså alla förstakläs-
ens restaurationer

6. JL fijelt Generalagent för Tinland

f***********
Kontor Vestra kajen 18

C. F. CARLAHSER.

= MAGASIN DU nord.
Arabia Försälj-

nin£s-JV_a£a§in,
Vin-(Inneh. Q. F. Stockmann) rGlog. 2, Hotel Kamp

Utställning af fabrikens samtliga till-
at-km.igar, såsom:
Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,

Blomkrukor, Vaser m. m
äfvensom af

Uttala Qlasbpuks
Hvärkningar, såväl enkla som slipade
v'nserviser, Fruktskålar, Assietter,

Kannor, Ostkupor m. m

»SKÅNE", Brand-

MggF

&

6, Telefon 27 70.
» %*o**mtmM»Mol0mmmfm\ r_!J^&

Ulickels I3. B.
Uinhandcl

flrraKs Punsch,
prisbelöntmedguldmedaljvid
många utställningar. Högsta
utmärkelsehederspris (Diplö-
me d'honneur) vid utställnin-
geniBordeaux1895. SJ

Avg. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

Tillvärkningen står under kontroll af
Filosofi D.r Hj Modeen.

Olga Bulér
M o d j st

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

Westerlunds restaurant.
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard.

lIMI

t G. Jafjfs
§& Ylle&Tricotvaruaffär
V" Norra Esplanadg. 37. Telef. 1727.

Välsorteradt lager.
tyflr hilliga priser.
X Hufvuddepot af Dr. Lahmanns

underkläder.
(é^V Ensamförsäljn. af Jouvins _
tX C:o's i Grenoble världsberömda"

handskar. .

17 l\ m*V% »-» Alla aftnar
Pr. —

t-1

a r. HOtel 1% aI"p Aftonkonsert"MQuagSkOnSeri d Musiksällskapet ..Colombo--. från k!. 8 e. m.
från kl. 4-6 e m. „— , ■

"

JLTELIER mAJP_OLLO.
C, p. DYBESDAHL Fotografisk Atelier. N. Esplanadg, 31
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Harald Wasastjemas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4
Städernas i Finland

Brandstodsbolag
för lösegendom

emottam försäkring-ar till låga premier och ned-
s&ttaa lassa :..■ " 50 ide belopp hvannel
försäkringstagareiJ ._ tr varitdelägareibolaget.

Osksr Hakulin
i' ' A... \.n;. isgatan 4n

<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>;.>>>>^>>>

fte
Hattar

felb & filt

Höstmössor.* »II f Wintermössor
af krimskinn, astrakan
bisam, nutria m. in

herrar och damer,

Muffar & Boas hos,

Joh- Weck§ell,
Unionsgatan 30
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fllexandersgatan 17.

Tilbarmoniska Sällskapen
\Qj *~

Cöndagen den 29 Decmeber 1900

45:te

Populära Konserten
Program:

RouslancOuverture till op

k-1i Ludmila i!linka

Vilii-ntiunon" vals Strauss

A.1.1 ndlii (I Scliumann
Kapsodi N:o 2 1.1-Zt

Paus

Ouverture tillop. „Der fliegende
1loHänder Wagnei

Konsert för klarinett Webei
(hr. Kusti Aerila.)

ftfassenetBalletmusik ur op. „Le Cid"
Aragonaise. Aubade, Madrilöne. Navarraise

Paus

8. Farandole Bizet,

'"). „Songe d'amour apres le bal" Czibulka
10. Mazurka ur „Coppelia Delibes

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
som finnes är

lIA 3131OND.
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*
Wenze lagelstams förlag:

Nya böcker till jul:
E. Nervänder, Blad ur Finlands kul-turshistoria. Med 30 porträtt af Finlandsframstående män frånmidtenaf seklet Fmk

10:—
E. Cedercreutz, Bilderbok för ung ochgammal. Silhuetter.Fmk. 3:50.

Julgransflaggor
ide finska färgerna, blått och hvitt samgult och rödt med Finlands vapen. 10 p.ni

per st. iolika storlek.

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors.
Försäljning iparti ochminut af endast äkta ut andska

Viner &
Sp irituosa

f^. nya Barngarckroben
LA

"
i Passagen

.Mas-, .julutställning
fassageh vmu^u^u^MMmMmmaf Leksaker och Barnkläder

K. F.Larsson.
IHIg

21 Alexandersgatan 21
Sedan stor prisnedsättning på samtliga iartärenförekommandeartiklar numera egt rum, inbjudes all-mänheten att vid behof af

Möb'er. Möbeltyger,Mattor, Draperier,Lampor, Vaser etc.
göra besöki vår affär och hoppas vi kunna fullt till-
fredsställa ärade kunders anspråk med våranuvarande
priser. Aktiebolaget IRIS, 21 Alexandersg 21.

Eifförsäkrings » **** Aktiebolaget Uictoria
i Stockholm

meddelar Eiffjrsäkringar på förmånligaste vilkor
€. H. l>icit- generalagent för sinland.

norra Hajen 4. Celefon 945

Helsingfors Nya MiiÉlimél.
Fazer & Westerlund

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

Flyglar
l*iaißinoN

Harmonier
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-
pedierasomgående mot postförskott. Vid beställningar
uppgifves, bröst,höft & midjavidd.

O. Grundström, Helsingfors
Ensamförsäljare

för Finland, för flkt. 801. Svenska Korsettfabriker..

Äkta
Viner och spirituösa

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

CE.LindgrensBorstbinderiaffär,
Alexandersg. 46 Centrals hus

Alla sorters finare och gröfre 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 priser.

OperakällarenS ReStaUrant &la Cart hda d',.2:en- Större & "»"dre Middagsbetällningar, Sexor från 2,50—
Tj till högre priser. Aftonkoncert fr. kl. 1/28— 11.

l:ma Inlaid LinoleumiLouis de Salignac & Co.

Korrespondens
London, decemb. 1900,

Redan iveckotal ||förhand talades
här om det förestående uppförandet af
Hen så omtyckte skriftställaren Stephen
Phillips nya drama ..Herodes'1. Och
sä kom slutligen premiären. Stycket
spelades på rHer Maje-itys Theatre"
och vann ett ytterligare intresse genom
att Beerbohm Treeutförde hufvudrollen.
Det var en synnerligen utvald publik
som fyllde salongen vid premiären.
Och sä högt man än ställt sina för-
väntningar blefvo deingalundabesvikna.
Stephen Phillips har vid sin dramati-
sering af konung Herodes historiaå-tad-
kommit flera ytterst värkningsfulla sce-
ner. Han saknar visserligenden egent
liga diktargåivan att kunna värma och
rycka medsig åskådarena- hela intresse;
men den klangfullt vackra verben och

den tekniska virtuositet hvarmed han
behandlat ämnet, understödt af Beer-
bohm Trees utomordentligt glänsande
återgifvande af Herodes tillvunno dra-
mat trots påtagliga svagheter en sä
genomgående framgång, att man på
länge ej upplefvat något liknande i
London. Själtfallet täflade äfven upp-
sättningskonsten med skådespelarkon-
sten om att förskaffa „Herodes" den
möjligast största succés.

Redan första akten prunkar iOrien-
tens så rika färgprakt. Scenen är för-
lagd till Herodes palats som höjer sig!
öfver Jerusalems murar. Gyllne trapp-
steg leda upp till de inre gemaken och
templets pelargång reser sig högt mot
den azurblå himlen. Soldater i glän-
sande romerskarustningar,hofvetskvin
nor och främmande makters beskicknin-
gar röra sig här ide mest måleriska
dräkter. Ur detta så färgmänade pa-
norama höjer sig Herodes skickelse —

..Qrescerrt"
Södra Esplanadgatan 2

(Invid Salutorget)

..hurvudet högre än allt folket" —
med

sin praktfulla svit. Herodes kärlek till
Mariamne — detta af skalderna redan
ofta behandlade ämne —

utgör hand-
lingens medelpunkt. Kvinlig svartsjuka
har sökt intala konungen attMariamnesbroder, Aristobulos. som han själf upp-höjt till öfverstepräst, hotar att blitva
rör tronen farlig. Aristoboloa skulleaf folket redan benämts _koßun£« —

och därför borde liau undanrödjas.
Herodes lyssnar till förtaletoch befaller
sin svågers död. Mariamne uppspårar
sanningen och från nu förvandlas hen-
nes kärlek till Herodes till glödande
hat. Herodes söker att beveka henne,
men hon stänger sig inne och öppnar
ej sina gemak tor honom. Iett anfall
af vansinne besluter han, på sin mors
och systers uppmaningar, hennes död.
Befallningen är redan verkstäld då han
ångrar sitt beslut. Isista akten har
han gripits af vansinne. Han tror att
Mariamne ännu lefver och att hans
omgifmng blott gömmer henne undan.
Slafvarna öfverhöljahonom med juveler,
och kostbara skänker från främmande
land läggas ned för hans fötter för att
glädja honom, men han sätter intet
värde därpå, utan strör omkring sig
guld och ädelstenarna, som ett barn
sina leksaker. Han hyser endast en
tanke, en önskan: att få återse sin
gemål. Mariamne bäres in på en bår.
Han kysser henne ömt,kallar på henne
med de mest kärleksfulla namn. Under
denna scen införes en ny budbärare. Cfe3ar medförande nya gäfvor.
Herodes fattar intet däraf — han står
rorsrenad vid baren, orörlig, ired vilde
stirrande blick, säsom ville han kunna

i ultramodärna mönster

Cognac. A. B. Wicander & Larssons
0 <><>♥<>0 nederlag <> 0 <><><> 0

Richardsgatan 2,
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(10 kuvaelniaa,

Qoethe.

Henkilöt

Kreivi Egmont, Gauren prmssi,

Vilhelm Oranilainen.. .. " "

EtaLd, Mn«n äpäräpoikansa

RlcharJ, Egmontin kirjun.. .
Silva- \ Alban palveluksessa .
Gomez > , .„
Klaara, Egmontin rakastettu .
Ilaaran äiti "■■/"''''
Brackenburg, porvanpoika. . .
Soest.rihkamoitsija^
Jetter, raätäli Bryssehn

Eakennusmestari porvareita,
Saippuankeittäjä J
Buvck, sotamies
Ruysum, sotavanhus
Vansen, kirjuri . . " *

Kaarle Halme.
Axel Ahlberg.
Benjamin Leino.
Knut Weckman.
Oskari Salo.
/Otto Närhi.
lEvert Suonio.
.LilliHögdahl.. Mimmi Lähteenoja
.Pietari Alpo.

IAleksis Eautio.
Hemmo Kallio.
Taavi Pesonen.
.Eino Salmela.
Uuno Salmela.
Emil Falck
Adolf Lindfors

Kaiisaa seuruetta, vartioita, y. m. Näytelmän paikka

Brysselissä. Pisimmät väliajat övat toisen, neljännen
ia kuudennen kuvaelman perästä.

Ovet avataan k:lo 7 Näytäntö aikaa kilo V2B

af siden, ylle, bomull ochi ► ramie
-

Julius Sjögren
& Trikot och yllevaruaffär (€^l
R) Mikaelsgatan 4 och Centralpassagen.

KAISANIEMI RESTAURANT
rekommenderas för enskilda siill-

skaper & tillstiillningai-.

Q. A. Wickström
i!_* *& *£ n» *_r

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 arbetare
Priserna särdeles moderata.

Färdiga kostymer,paletåroch benkläder på lager
Frackkostymer uthyras.

Beklädnads-BolagetAalto «fe C:o
Sangatan N:o 9. Tel. 15 05.

Ivar Schoultz

Linoleumaffär
Boulevardsgatan 28

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Lördagen den 29 December kl 8 e. m

För tredje gängen

nerklnjame.
Folkskadespel med sång och dans i3 akter af Axel

Anrep. Musiken af C. R. Littmark

Personerna
Sven Jonsson i Lokhyttan, sexman.
Sven, hans son, student.
Mor Katrina. sexmans syster, rik bergsmansenka

hennes sönerLasse. ■
student ■

H
brukspatron.I

hans dotter^. ■■

Ingeborg, vallflicka. ____________________________________________________________________________!
Östing. f. d. soldat, nu kyrkovaktare, bondspelman
En betjent.

Folk af bada könen
Händelsen tilldrar sig invid Lekhytte by i Väster-Nerrike

Emellan l.sta, och 2:dra akten anses två månader och
mellan 2:dra och 3:dje omkring ett år hafva förflutit.

Representationenbörjas precis ki. 8 e. m. och slutar
omkr. kl. II e. m. Dörrarna öppnaskl. '/a 8 e- m-

Blåa biljetter.
Biljetter säljas alla dagar iThéhan-

deln midt emot Svenska Teatern (Ar-
gos hus) samt representationsdagen äfven
å Studenthuset fr. kl. 5 e. m. hvarjämte
de ock kunna ahonneras per telefon 20 99.

Rekommenderas =
Uälsorteradt lager af prima beklädnadsmattrialräaaerietablisement $ Klädeshandel

21. Unionsg. 21. f. d. T.nytorgs skrädderi _fID. GROnDflfiCV"
Helsingfors Elektriska w Största ocb bästsorterade lager i

Finland af alla slags
Tobaksfabriken

„SAMSONS"
Tavastelius tillverkningar rekommenderas åt tobaks-

kännare; törsök „Casino", „Samson I", „Samson 2
[främunstycken) och "1899".

Kommissionslager iHelsingfors hos
Frans Lindberg.

Telefon 2658,Alexandersg. 52.

Belysnings Aktiebolag
Telef. 916Kasarminkatu 27.

Toimittaa sähkövaloa. }Aöblep, *
Myy sähkötarpeita.

öambrini Restauram.
* If till allmänt erkändt billiga
£w $te priser, bos

f lobn Paiscbeff,

VI
jfäQQQOQOQQQOQ
MineralvattenfabrikenSivori & 4* 4*

4* Merikannon
OBS.! Cill landsorten sän-

des fritt emballeradt samt ned-
kördt till järnväg eller ångbåt.ganifas

rekommenderar sina tillvärkningar.Piaiittmakasiini
Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8

Telefon 31°i- ÄÄÄÄ^ÄWiipurissa |He lsingissä
Aleksanterinkatu 21. i Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. * Tel. 29 22. QQQQQgj^^QQQO
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se in inågot okändt fjärran
och ridån sänker sig långsamt.

4»*»"

Teater och musik
"'i i I"M

ver tidningen „Tribuna" med anledninM
af fru Sormas nyliga gästspel iRomÄ

»Publikens beundran af den tyskaß
skådespelerskan var uppriktig, äfvenß
från deras sida som ej ens förstodoß
hennes språk. Vi kände här redanß
teut till „Nora", och veta af bvadß

BJags natur hon var. Vi hafva redarß
satt oss in idenna kvinnas litß

hennes själsstrider, leenden och tårarß
Det var oss därför lättare att nu iöljaß
det i alla dess olika facer förränsjällvaH
explosionen inträffar. Sormas sceniskaH
konst är framför allt rik på uttryck*
Hennes ansikte, hennes ögon, hennesl
mun. händer, ja, hela hennes gestaltj
har någonting sa oändligt talande att!
man aldrig skall kunna misstaga sig!
Pä den känsla hon ger uttryck åtl
°°h just genom denna underbara ut-i
Fycks rörlighethar det varit oss möjjj1;gt att förstå den nordiska Nora. Den

r6j ovanligt att för ett så ofverlagdt,

tuderadt ocb genomtänkt spel, kvn-

Seten ej så sällan får vika, men fru

Ka har formligen öfverraskat just

därmed i styckets ömtåligaste scener.

Hennes kvinlighet har dock tagit »g

S andra ulrvck än våra stora ro-

f* ra kommer intrycket .ideras kvin-

Lhet att förblekna. Denna »Nora

tanen iYildiz kiosken.

Notiser

Hofgunst" Tbilo von Trothas och
Mosers bekanta lustspel skall enligt Kl.
,ourn. omarbetas till operett. Kapell-
mastar Ziehrer trån Wien har inköpt

.tycket tor att ytterligare granska det-

samma och göra libretton så tilltalande
som möjligt. * *

Den nya operan »Der Richter von

Zalamea" af G. Jarno, libretton af
Victor Bluthgen, slog an å Stadttheater
i Posen

— Äfven i Breslau rönte

.amma opera nyligen ett gynsamt mot-

tagande.

En ny operett Tiggare och furste"
af Sz.lai rönte framgång å Ungerska
nationalteatern iBudapest.

* *

Siegfried Wagners nya opera Herzog
\Vildfangil skall i slutet af tebruar
uppföras på hotteatern iMuocheo, se

dan iLeipzig. S.egtried Wagner ha
själf skrifvit texten.

Ä Stadttheater iBreslau upplefde en
posthum opera af Westerhout „Donna
Flor" sin första tyska föreställning,
men gjorde icke synnerlig lycka. Större
framgång rönte operan „Ratbold" al
Reinhold Becker.

Kungasöner'1, ett drama af Helge
Rode, den unge danske författaren,upp-
fördes under förra veckan på Seces-
sionsteatern iBerlin. Stycket fick ett
mycket kyligt mottagande, och pressen
uttalar sig ytterst skarpt om hr Rodes
arbete

Kantaten »Columbus" af Felix Drä-
seke uppfördes nyligen med god fram-
gång af Berlins läraresångförening.
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Alexandersgatan 31. Tallbergs hus.

WIBORG-
V 8\' Billiaas iser. r%„,JW

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.TftMM. - - _

rekommendera!

Filthattar

Damer & Barn
Underkjolar

Ledig annonsplats Winterhlusar
Korsetter-, Linnekläder och

Danska Handskar 2:50.
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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 ibakteriologividK
Karolinska Institutet i Stockholm.

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

D:r F. Huedpe, Professor iallmän helsovård
vid UniversitetetiPrag.

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

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

ratorium å Kliniska InstitutetiSt. Pe-
tersburg.

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

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.
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Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktieBryggeri.
j\^ m̂SfSi^4^^^^^^AtTf^!]Am^srsmj^rÄ

*v»> **«♥> *"-♥. *vV> *"«y» *%t> *"*■»> saß *"»*> *»t*„Prima"

"Jr Champagne (JJ

| Mont de Bruyére I
säljes iminut hoa»de flestaHerrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- Ö*'
tioner. Partilaser hos ki

o Ernst Tollander. *"
Q S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. *^

Sedan pärmegaspriset i Helsingfors nu.
mera är nedsatt till 15 penni pr kbmfagyross, d. v. s. till samma pris, som hålles i ut

Iparti, från eget fa landets större städer, uppmanas allmänhetillverkad af fin turkisk tobak
brik, endast hos

Fredr. Edv. Ekberg. .^f/g- '-s>'<S- '-^''Sa. <-«»fe .ä-^-Ssv*^T^* *7^y^v* *^T^>* *»?h'{^* **?ht^
52 Alexandersgatan 52 Koka nud ps,

som är det billigaste, renligaste och be-
vii ______________________________________________________________________________ ________— r">

AKkvämaste bränsk, hvilket bär finnes att
tillgå. Kokaparater från 5 mark till högreI Trcd. €<!». CKberg. §

|Bageri $ Konditori|
52. Jllexandersg. 52.

Champagne
i lager hos herrar vin-
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Hotel Kamp. Hotel Kamp.Hotel l^än)p
Sång- och MusiksäHskapet

„Colombo."
Sång- och Musiksällskapet

(Festsalen.)
Fredagen den 28 December 1900 G& t& ffh r^/ Lördagen den 29 December 1900

Table dhöte kl 3—6 e. m.
1. Kaptens-marsoli

Middagskonsert kl.'|24-6e.m.

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m
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3. K

3. O

T)Clsin_jfors

ne N

ten att

priser finnas å
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GasverKet.

Första Rysska Försäkringsbolaget
grundadt 1827 Generalagenturen

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

eidsiec
finnes
handlare

fetexl
'S

£3L_.

5B

3. Son

9. S

10. Mer

Co,å

Sousa
Ganne
Waldt
Bralit

W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors,

<*

0 Smakfulla och vackra V

J Vy-Postkort |
Störstaoch rikhaltigaste lager.

Mycket billiga priser. J
I Dahlbergs Pappershandel, J
$ Alexandersgatan 15. y
» Norra Esplanadgatan 23. "
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2. Norsk mazur

Program
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