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Tidning för Helsingfors: z Nya glasmagasinet „SVBA"
Brand &. LifforsäkringsTeatrar och Konserter.\ 03;> 9)N. Esplanadg 37. Aktiebolag

KontorOscar Alexiz. Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredaglä J. N. Carlander,
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Jakob Ljungqvis

AteFotografiska ier
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. Cekf. 320_.

viy obs.! Ullgam stort sorti-
ment. Uid partiköp rabatt.

ihttta Konditori
40 Alevandersgatan 40

Telef. 2i

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916.

Serverar elektrisk belysning.
Säljer elektriska materialier.

'^T?9999**$-*T-mT-

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

Stycket spelar islottet EmmeritziFranken, börjanaf oktober 1631. Mellan
första och sista akten förflyter vidpass ett och ett hälft dygn

Första akten afdelad i2 tablåer

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

Sandströms Pofografiateliar, Fabiansgatan 27

I r~w

\^o A. W, Eklund t% do.
Vin- & Spirituosahandel

Skilnadsgatan 19
Telefon 310

FörstaklassTapetserare och
Dekoratörsverkstad.

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

Telefon 33 80.

H__a__f Kfl
W:r Damen Orchesier G. Richter. .te

"
0frän kl. 8 e. m.
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»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. ***
H. W. LILIUS.

MAGASIN DU NORD.

Onsdagen den 16 Januari

Inkasso & Fastighetsbyrå.

Svenska Teatern.
cxi, HiP' —*&^d

Onsdagen den 16 Januari 1901
7,.'i0 e. m

f^egioa V. £rr)TT>crifz.
Skådespel i 5 akter af Z. Topelius

Personerna

Konung Gustaf IIAdolf
Fursten af Emmeritz
Regina von Emmeritz ■

AxelLilje, öfverste för Österbottningarne
Konungens läkare
Larsson, svensk) „,, „ ,
Bertel finsk I

°" cerare v'd finska rytteriet . .
von Alten, tysk öfversteisvensk tjenst
En svensk härold
Attilio Sforza, kardinalaf påilig legat, jesuit . . .
Pater Hieionymus, superior för jesuiterna iFranken
Anselm, ordens skattmästare
Helmbold, prior af fransiskanerorden
Första munken
An'ra munken . . .
Dorthe, Reginas amma
Kätchen, kammartärna

Hr Svedberg.
,Hr Malmström.
Fru Lindfors.
Hr Engelbrecht.
Hr Ahlbom.
IHr Lindh.
\Hr Baroklind.
Hr V. Sandberg.
Hr H. Sandberg
Hr Ahlbom.
Hr Stavenow.
Hr Larsson.
Hr Hultman.
Hr Precht.
Hr Lindstiöm.
Fru Lindh.
Frk Bonnevie.

Georgsgatan 16, Telefon 27 70

fI
I prisbelöntmedguldmedaljvid
I många utställningar. Högsta

utmärkelsehederspris (D.plö-
med'honneur) vid utställnin-
geniBordeaux1895.

få^V~Jyt■ ■ i mmm i» mmm ». » r n

Avg. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors Telef 169.
Tillvärkiiingen 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
Ens kilda rum & Billard

G. Jafjfs
j Yile& TricotvaruafFär

Norra Esplanadg. 37. Telef. 1727.
Välsorteradt lageri billiga priser

underkläder,

Ensamförsflljn, af Jouvins &
C:o's i Grenoble världsberömda
handskar.

N< Ĵ?)
B- UlicKels *l

1901

Vyy yArabia Försälj-
nin^s^jyfa^a^in.

(Inneh. Q. F. Stockmann)
Glog. 2, Hotel Kamp

Utställning af fabrikens samtliga till-
värkningar, såsom:

■Hfv YYYYYYYYYYYYYVY ¥ Vy

I^^^Y V V V V V Y:V V V y-y.V V V y V VY VI- v y =riyy y yW ¥ y V V V V

G. i. .11iiiiiiii & C:o
G G G G l^ciTDS G G G G

säljcs hos Rerrar vinbandlate
och serveras å alla förstaklas-
sens restaurationer ° o o o

.elsingfors
€. fl. fijelt generalagent för Jinland.

i^mimimimimimimimimimi

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

äfvensom af

littala Qlasbmiks
tillvärkningar, såväl enkla som slipade
Vinserviser, Fruktskålar. Assietter,

Kannor, Ostkupor m. m

„SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Kontor Vestra kajen 18
G. F. GARLANOER.

IVliddagsk ons er t
från kl. 4—6 e. m.

JLTEmmLImER A.POLLO'.
C. P. DYRENDÅHL Fotografisk Atelier. *■ Esplanadg. 31
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Harald Wasascjemas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4
Städernas i Finland

Brandstodsbolag filharmoniska Sällskapen
lör lösegendom

ei__o-.tau.er försäkringa_H ■fSii }-remier o-
sättas des.a ■belopplivarmed
försäkrinasta .cii 2" är varit deleeareibolaget Corsdagcn den 17 Januari 1901

Osksr Hakulin
4ii Alexandersgatan 40

54:(Je

Populära Kon^mnHattar

Program:Höstmössor.* *
@5 &
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A.....Ia______^

"______! ■» Wintermössor Floto-w

If krimskinn, astrakan h vals
bisam, nutria m. m

1 !ci-li "'/.

herrar och damer, Saint-Saéns
Muffar & Boas hos,>

m B.

Wecß§cll,Joh- Wilhelm

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors

Försäljningiparti och minut af endast äkta utländska
Viner &

Sp irituosa

£o**^ Nya Barngarderoben
■I^^HStändigt lager af färdigaW* BARNKLÄDER

tBeställningar emottaga-i!IIIP K. F. LARSSON

Henrik Gahns'
Amykos, Gahnelit,

Tvålar m.m.
order genom

Ernst Tollander,
S. Magasinsg. 3. Tel. 18 44

Uictoria »CifförsäUrinfls * »*** Aktiebolaget
i Stockholm

meddelar Ei.försäkrittgar på förmånligaste vilkor.
G. fl. f>ielt. Generalagent för Finland.

norra Hajen 4. telefon ,4s

Msingfe Nja MusikhandeL
Fazer & Westerlund

Tel. 1431, Fabiansg-. 16

Nu inkommet stort nytt lager utmärkta

Flyglar
Pistninos

Harmonier
och har mum.Rekvirera var nya pianoM

katalog, som sändes franco på

Specialaffär för Korsetter.
Drten ex-

Köp alltid från specialaffär; störstagaH
ocb urval samt låga priser. Order från a:-|
pedierasomgåendemot postförskott. Vid best.
uppgifves, bröst,höft & midjavidd.

O. Grundström, Helsingfors
Ensamförsäljare

för Finland, för jto. 801. Svenska Korsettfabriken

Äkta

Viner och spirituösa
direkt inporterade från utlandet hos

Hjeit & Lindgren.
S. Espl. gatan 12.

CE.LindgrensBorstbinderiafFår,
Alexandersg. 46. Centrals hus.

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

felb & filt

Paus

Unionsgatan 30
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Den enda värkligt praktiska SKKIJ? JIASKIN

€. E. Knapes $krädde= lIA 3131OND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.rietablisement. Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavier

4*4*4*4*4*4*4*4*4*

m Hagelstams
BoJsbai)<fel.

£_i)<iersso.)s pafeitfMäcf^on)
Mention Honorable

på världsutställningen i Paris 1900

Pris 4 mk 50 p:nifllexandersgatan 17.

Qperakällarens Restaurant åla Cart heia d^iehö^penstmir ndre Middagsbetällningar, Sexor från 2,50
ftonkoncert fr. kl. lk 8— 11.
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1. Oiiv-it -n

4. Phaöton

j. Ouvertru

Tell

6. Sonate r
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8. Intern.rz
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£ovis de Salignac & Co.

Cognac.
Teater och musik

Berliner Theaters extra föreställnin-
gar. Den tredje af de å BerlinerThea-
ter anordnade s. k. Extraföreatällningar
med klassisk repertoar ägde rum veckan
före jul. Därvid uppfördes det af
Adolf Wilbrandt ior den tyska scenen
bearbetade och öfversatta fyra akters
lustspelet ?)Kvinnovälde" (Frauenherr-
schaft) efter Aiistophanes nEkklesiazu-
ser" och wLysistrate". Fra&gången
af äfven denna föreställning var full-
ständig. Paul Lindau har härmed helt
säkert tillfört sin repertoar ett alltige-
nom roligt och tillika innehållsrikt lust-
spel, som länge skall hålla sig uppe.
Det var förvånansväidthuru friskt den
gamle Aristopbanes allt ännu verkade
och huru fögaförbleknadhans satirsika
ande ännu tycktes. Ty om också en
stor del af framgången måste tillerkän-
nas Wilbrandts älskvärda hinnor och

förtjänstfulla öfversättning, kan ett sä
förträffligt återupplifvandeknappast ifrå-
gakomma utan på basen af en odödlig
ursprungskälla. Wilbrandt lärde oss
i Kvinnovälde" att förstå all den ori-
ginalitet, det stora, betydelsefullai både
skämt och allvar som den atenienske
diktaren nedlagt i sina tvä pjeser.
Kvinnornas öfvermodiga komedi, att
förvägra sina män hvarje ömhetsbevis,
anda tillskriget mellanAthen och Sparta
vore slutait, och att icke, så mycket
de än själtva lida under detta sitt be-
slut, i minsta mån vika därifrån förrän
de vunnit den af dem härmed afsedda
verkan. — väckte odeladt och stor-
mande bifall i salongen. Också nöd-
gades "Wilbrandt jämte de i stycket

dande — främst fru Prasch-
Grevenberg som återgaf Lysistrate all-
deles glänsande — upprepadt visa sig
iniör ridån för att emottaga publikens
tack och erkännande.

<fi|
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Qi^sceot"
Södra Esplanadgatan 2

(Invid Salutorget)

Den nya »Kungliga Operateatern"
öppnade samtidigt mycket förtjänstfullt
med sagospelet Wie klein Else dasKristkind suchen ging« (Huru litenElse glck för att söka Kristusbarnet)
den serie föreställningarsom i-nder juli
.veckan var atsedd förstorstadensegent-liga barupublik. Den vid premiären
till sista plats utsålda salongen visadeenpublik; som med det mest genom-

gående intresse, med glödande kinder
och strålande ögon följde liten Else på
hennes irrfärder ända tills hon verkli-
gen, ledd af sin barnaoskuld ochhjärte-
varma tro finner Kristusbarnet, och
medan modren gått bort för att hos
barmhärtiga medmänniskor tigga något
bröd till sina hungrande barn, hemför
till småsyskonen i den fattiga fiskar-
kojan den ljusa fröjd som de drömt
om och hört? omtalas från rikemans jul.

Från Berlinskrifves: Välgörenheten
kan stundom uppträda i en viss egen-
domlig form. Så var exempelvis fallet
med en Välgörenhets föreställning,som
för några dagar sedan gick af stapeln
i Neues Ttieater, och hvais ändamål
var, att med inkomsten af tillställningen
bidraga till anskaffandet af en bronce-
tafla, som iRwri skall anbringas a ett
där befintlig hus till åminnelse af Ra-
fael. Trots detta ganska egendomliga
motiv var teatern utsåld till nära nog
sista plats, hvilket dock kanske främst
far tillskrifvas författarinnanstillskåde-
spelet Sixtina", fröken Olara v. För-
eters förbindelser, hon, som med en.
folkskollärarinnas besvärliga kall förenar
uppgiften s,om kritiker vid en Berlins

I:ma Inlaid Linoleum

A. B. Wicander & Larssons
■ v <) C v nederlag o<. v <. <) v

Richardsgatan 2
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AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj 18H8 i Paris

i)dei*l<lä<ki3 m Folkteatern.SUOM. TEAATTERI.

Keskiviikkona Tammikuun 16 p:nä 190

Elinan Surma.
3-näytöksinen näytelmä (7 kuvaelmaa). Kir

joittanut C?, v. Numers.

Henkilöt
Axel Ahlberg

1.v.t. Fleming, Vääksyn emäntä, Klaun ensim-
nriincn nuoliso, Kaarina Fleminginsisar Katri Eautio

Hhani Finke, Suomelan isäntä ....Emil Falck.

Ä hanen vaimonsa " »£% g**
Uoti heidän lapsensa " -y Tyyne Finne
r'_>vi Frilie, Lavkon talouden hoitaja . . Knut Weckman.
vteihclen provasti ■ Adolf Lindfors.fögUw■:;:::;gg^T
RoUVa nnunpiiä Ki_sti Suonio.
Vm. Kirstin imettäjä »ilma Kantamm.
Ssiva Laulaja Aleksis Rauno.
jvvli iiniaii kamarineiti .....MimmiLähteenoja
Moitäri Balthasar, Kni-jen saksalainen kokki . Taavi Pesonen.
q-tehin.-n soittoniekka lisakki Lattu.
v,t.i' Niilonpoika.Kurjen huovien päännes . Otto Närhi.
,- ,i-ilvliia Uuno Salmela.
ÄpaveHa . . Hemmo Kallio.S "

in,on EvertSuonio.gw£ .':' ! : : oiga Leino.

HiiaMi-i-aila. Lavkon. Suomelan ja Vääksyn palvelljoita. TalonpolMa

Ensimmäinen kuvaelma; Suomelassa. — Toinen kuvaelma
Vesilahden kirkon sakaristossa. - Kolmas kuvaelma: Lavkossa
__Neljäs kuvaelma: Suomelassa.— Viides kuvaelma: Vääksyssä_ kuudes ja seitsemäs kuvaelma: Lavkossa.

fAlka: 15:nen vuosisadan keskellä)

Pisimmät väliajat övat toisen ja kolmannen sekä viidennen
ia kuudennen kuvaelman välillä. Ihan lyhyt väliaika on kuudennen
Ja seitsemännen kuvaelman välillä.

Ovet avataan k.lo 7 Näytäntö aikaa k.lo V2B

teivifm^fmf
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(Studenthuset.)At siden, v

► ramie Lördagen den 19 Januari kl. 8 e. m
■si1!

mmmMXmuliu^Sjogren^^^^^^
och yllevaruaffär ((f^

Mikaelsgatan 4 och Ceotralpassagen.
Abonnement N.o 4

För första gången

Iilen Nye mt.KAIBANIEMI RESTAURANT
rekommenderas för enskilda säll-

skaper & tillställningar.
G. A. Wicks t r öm.

iiine ii

Reparationsvärkstad

Ur, Kronometer
och linare

:o|

B) 3_ p Präsicions-Instrumenta7
Garanteradt prima arbete

"i. Ständigt lager af väl justerade

I Vägg- o. Fickur
Urkedar m. m

Ivar Schoultz Första akten tilldrager sig iLondon; de öfriga
på Sir Marslands landtgods. Tiden den närvarande.

Linoleumaffär Representationenbörjar precis kl. 8 e. m. och slutar
omkr. kl. il e. m. Dörrarna öppnas kl. V2B e- m-

Gula biljetterBoulevardsgatan 28

Rekommenderas =
Uälsorteradt lager af prima beklädnadsmaterialUTI fi_RAßl)??Kr'< SKräaaerietablisement $ Klädesbandel

J|!/♥IIII\UI2II/11/" *
21. Unionsg. 21. f. d. T. Nybergs skrädderi

Helsingfors Elektriska w

,-J»
S a

Lustspel i 4 akter af G. von Moser. Fritt
från tyskan af A. Bosin

Personerna

Sir Marsland, godsegare.
Edith, hans dotter.
Harry Marsland, hans nevö.
Sir Macdonald.
Lothair Macdonald, hans nevö.
Eva Webster, Ediths väninna och lekkamrat
Sarah Gildern. guvernant hos Marsland.
Leon Armadale, I gent_emen.Patrik Woodford, /

° °
Master Gibson. skräddare.
Mistress Dickson. Lothairs värdinna.
Robert, bibliotekarie.
John, kammartjänare bos Marsland.
Tripp, kommissionär.
p"o^' I- exekutionsbetjänter.
Ett statsbud.
En betjänt.

Tobaksfabriken Största ocb bästsorteradc lager i

SAMSONS" Finland af alla slagsBelysnings Aktiebolag
Mtillverkningar rekommenderasat tobaks-

törsök „Casino", „Samson I", „Samson 2" .
fTrämunstvcken) och "1899''.

Tavastehu =^
Kasarminkatu 27 916

Toimittaa sähkövaloa.Kommissionslager iHelsingfors hos JÅ öb1cp,Frans Lindberg Myy sähkötarpeita.Alexandersg. 52. Telefon 2658.

öambrini Restaurant.
* /p^Jil^llrnänU^

/ m̂\\\\\\\\\\\\\$tepriser, bos

lobn Paisebeff,
QQQC^OQQOOO fi.fors, Bmnsg

Mineralvattenfabriken landsorten san-OBS.! 011Sivori & 4* 4*
4* Merikannon §anifas des fritt emballeradt samt ned=

kördt till järnväg eller ångbåt.
EMaiiitiiialisiNiiiii rekommenderar sina tillvärkningar.

Fabrik & kontor, Lappviksg. N.o 8
Telefon 3191. fé>fé>f#f#»»_Wiipurissa {Helsingissä

Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. W Tel. 29 22. QQQQQQOQQOOGÖQOÖO
mest konservativa tidningar. Om styc-
ket i och för sig själft är högst litet
att säga. Det utgör en ganska alldag-
lig kärlekshistoria där den store mä-
staren utgör huivudpersonen och som,

efter mängt och mycket hit och dit
slutar med det älskade föremåletsdöd.
Stycket bär titeln på grund
af att Rafaels älskade henne ovetande
utgjort modellen till den heliga Bar-
bara" äfvensom i icke ringa grad in-

fluerat på hans framställning af pjälfva
madonnan. De i pjesen uppträdande
artisterna gjorde alt hvad göras kunde
iör ett godt resultat och det bifall sorr
egnades prestationen var nog ihufvud-
sak adresseradt till dem, om också för-
fattarinnan erhöll sin tribut.

* **
7-.')/ ny slags konstnjutning har upp-

täckts iItalien: Melologen. Enligt för-
mälan skulle uppfinningen vara att till-
skrifva tvänne unga män

— en diktare
och en kompositör. Det första arbetet
i denna nya riktning bär titel fl Abbot-
stiftet vid Pompösa" och uppfördes
nyligen första gängeniFerrara. Fram-
gången var däivid så stor att en im-
pressario genast anmälde sig för att
vinna de här uppträdande för ett antal

representationer i bl.a. Bologna. Tex-
ten till Abbotstiftet vid Pompösa" är
författad af en Domenico Tumiati.
Melologen är i själtva verket ytterst
nära besläktad med hvad vi förut kallat
melodram och utgöres iiksom melodra-
men af deklamationtill musikackompag-
nemeut, med den skilnad endast, att

dikten i melologen ej får hatva hvar-
ken dramatisk eller episk karaktär, utan
skall framträda helt och hållet lyrisk,
egentligen iodeform. Musiken börgå

jämsides med texten, d. v. s. i toner
gifva uttryck åt de känslor och det
själslif författarennedlagt isina verser.
ilen hvarken det talade ordet eller
musiken fä uppoffra något af sin egen-
art. De skola vara fristående och oaf-
hängiga af hvarandra, såsom tväm:e
olikartade objektiveringar af en och
samma känsla. Utförandet af melologen
tillgår sålunda att den deklamerande
intager plats framför ridan, som hela
tiden förblir nedfälld,medan orkestern,

osynlig för åhörarena, är placerad p*
sjålfva scenen, Hvad de nordiska län-
derna vidkommer, torde denna gamla
form af deklamation med det nya nam-
net knappast erbjuda något öfverra-
äkande.

Notiser
„Die Walkyre", Richard Wagnerr-|

storartade skapelse har nyligen för tör-
sta gången på ryska språket uppförts
a kejs. operan iPetersburg och rönte
härvid den mest storartade framgång.
Teatern var från golf till tak fylld af
en elegant publik, hvaribland märktes
Storfurst Konstantin med gemål äfven-
som fleia andramedlemmar at det kejs.
huset. Orkestern, under Napravniks
ledning, presterade ett alldeles ovanligt
godt arbete: afven iscensättningen var

framstående väl lyckad, och särskildt
anmärkningsvärda voro ljuseffekterna
anordnade.

■>:" *
Gustav Lazarus hvars opera nMan-

danika" änder fjoråret rönte ett rätt-
vis: erkännande vid första uppförandet
å Hamburger Stadt-Theater, är för när-
varande sysselsatt med komponerandet
af en ny helafton opera Immo", hvar-
till teaterintendenten AloysPrasch läm-
nat texten.

"
* e

Leoncavallo som förnärvarande arbe-
tar på en dödsmessa till åminnelse at

jonung Humbert I. har nyligen ipri-
vatbret meddelat en i Tyskland bosatt
vän, att första uppförandet af hans af
Kejsar Wilhelm beställda operaRoland
at Berlin" numera är definitivt utsatt
till mars manad 1902 ochatt premiären,
som naturligt är, kommer att äga rum
å kejs. operan i Berlin.* *

En ny Lortzingteaterinvigdesimed-
let af decemberiMunster, Westfalen,
därvid Lortziugs opera Undine" upp-
fördes och framkallade formlig entu-
siasm hos publiken.

* **
Ku»g Harlekin*, Rudolf Lothara

fantastiska tragedi har blifvit förbjuden
af censuren i Genua.
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Champagne

finnes i lager hos herrar vin-
handlare

v Smakfulla och vackra $
J Vy-JPoftttkoi-t |
Sk thStörsta och rikhaltigaste lager.
_L— Tvrvcket billigapriser.

! DahlbergsPappersnandeiTi
§ .exandersgatan 15.
® Norra Esplanadgatan ?3.

"

„sPrima"
är en ny

Papyross,
Iparti, från eget fatillverkad af fin turkisk tobak

brik, endast hos

Fredr. Edv. Ekberg.
52 Alexandersgatan 52

I Trea. edv- ekberg, |
i. yBageri $ Konditori

52. fllexanckrsg. 52.
-te Helsingfors

wmMmMMwmmmmmMMwmm

flnna

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

Rl. m Precis
Den förgylda lergöken

eller
Kolingarnas midsommarnattsdröm.

Revy i 2 akter af Emil Norlander
sommarnatten. Första
på YerldsutställningenHändelsen passerar Mii

akten på landet, andra akten
i Paris.

Personer
Första akt

Tobias Jansson i Skärblocka
Mor Sara, hans hustru . . .
Janne, kväsargrabb
Fina, kväsarjänta
Stina, piga . . .
Luft-KalleI, «" ,
ta 1t11 . luftartKol-Jokke/
Feen

.hr F. Hellström..' . fru O. Hellström.. .hr M. Lindberg.
A.. Hofmann-Uddgren.. . frk E. Lorentz.

(ht Th. Ebbesen." \hr A. Sernqvist.
. . frk. A. Palmer.. . „ V. Latulegtv.il
. . E. Karlsson.
. . L. Kundblad.. . „ E. Lorentz.. . „ G. Karlsson.. . „ A. Kundblad.
. . hr C. Landegren.

Tusenskönan
Snödroppen .
Majblomman
Violen . . .
Gullvifvan . . . .
I.lasippan . . . .
En gammal bekant

andra akt
hr. Th. Ebbesen.
hr A. Sernqvist.
hr. C. Landegren.
fra Hofmann-Uddgren

Luft Kalle . . . .
Kol-Jokke....
En kinesisk boxare
En velocipedist
Brefdufvorna . .
En mösstormar.
En pantsatt ..
En mobiliserad
Miss Tvåa . . .

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

Madame Helsingfors
Tobias Jansson
Mor Sara . . . ■

Mademoiselle Paris
En poliskonstapel

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

Finsfca Strå- & Filattfab-
rits Aktiebolaget.

Alexandersgatan 21 Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommendera

Filthattar

Danser ét Harn
UiiilerkSjolar
TV¥i ibterblusar

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

___________i_______________________________________________________h~4
________________________________________________________________H_______________________________________________________________■ %Sörnäs Pilsener!

Sörnäs Porter!
Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktieBryggeri.
KAk aKXXLO.'

*"»*-» *ft. *?t_ **■"» *«■»"* «fi «y> «■».

Första Rysska Försäkringsbolaget
grundad. 1827 Generalagenturen

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

I r-HJG-. r-3S\&-. mJ!sl/2-. «-*'-5- sSi'SSs1 *^?^* ffiW** *»7mf<* *»yhw^ 'witT*

"LL Champagne $

3 Mont de Bruyére S,
Ä säljes i minut hoa de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- jj'
tioner. Partilaser hos >"*

o Ernst Tollander. £"
S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

Brunnshusteatern.
Rofmanns tournén.

Program.

Konsert
Paus

Bondfolk

Folk

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnensvård
dödarkolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakteriepå

en minut
enligt intyg från

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

Dt Axel Holst, Professor i allmän helsovård
vid UniversitetetiChristiania.

D:r F. Huedpe, Professor i allmän helsovård
vidUniversitetetiPrag.

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

D:r Girand, vid Municipallaboratoriet iParis,

D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffslabo
ratorium å Kliniska InstitutetiSt. 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.

Hotel Kamp. Hotel Kamp.Hotel Kän)p.
W:r Damen Orchester W:r Damen Orchester

G. Richter. (Fesf§alen.) G. Richter.
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Onsdagen den 16 Januari

Program

Kaiser Josef Marsch
Posen avs dem Siiden. Valzer
Ouverture, „Modell"
Verliebt. Romanze
Trovatore, Violinsolo (Frk.-K. Lan
ger)
Bettelstudent Potpourri

Am schönenEhein. Valzer . . .
FranzösischesLustspielOuverture
Mandolinen Polka
Zigeunerbaron Potpourri....
Klipp. Klapp. Polka
Leben heissl genieszen, Galopp .

1901

komzak
Strauss
Suppé.
Ziehrer

Verdi.
Millöcker

Keler Bela
St:x.
Desormes
Strauss
Andn
Hornischer

fe/ fe/ fe/ fe/

Table dhote kl. 3—6 e. m.

Middagskonsert kl.' 24-6em.

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m.
fe/ fe/ fe/ fe.

Helsingfors, Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri. 19;H

Torsdagen den 17 Januari 1901

Program
Landstreicher Marsch Ziehrer
Wie schönist doch die"Welt, Valzer Fahrba<
Ouverture „Domino noir .....Auber.
Mandolinata Langey
Eljen. Polka FahrbaTraviata, Fantasie Verdi.

Verborgene Perlen, Valzer ....Ziehrer.
Ouverture ..Leichte Cavallerie" . . Suppé.
Ariette Freischutz" "Weber.
Avs dem Phonographen. Potpourri G. Richter
Schneidig, Polka . . ■ .' Ziehrer.
S'iiegt was in der Luft. Galopp . .G. Richter


