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Oskar Aspelund. Möbelaffär. Central Passagen. Tel. 2811.

Tidning för HelsingforsK. KröckelsJ- SVEA"
Brand & Lifforsäkrings

AktiebolagTeatrar och Konserter.Bryggeri.
Telefon 546 Kontor

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.Cager OKSalon Pilsner Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 58 Söndagen den 14 Januari 1900.
%%% DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. »»»
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 16, Telefon 2770.
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Jakob Ljungqvists

Fotografisk Älelier
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

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

Julutställning
Axa Lindholms

Tapisseriaffär,
Alexandersgatan 7. Telef. 638

K. G. Lehto
SkrädderisfFär.

Fredriksgatan 40. Telefon 19 14
Lager af fina tyger och färdiga kostymer

m. m. Modernt och omsorgsfullt arbete.

H. XV. Schalin.
Not- ooh lustrumenthandel.

Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 12 51

Största lager afFlyglar,Pianinos,Orselliarnionior.
& orkesterinstrunipnt. Specialitet: Flyglar & Pia-
ninos frän \iii-lilsliriii:iii

Carl Bechstein iBerlin

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916.

Serverar elektrisk belysning.
Säljer elektriska materialier.
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X. Fotografiska, artiklar,
11. Fonografer, Gra.phophon.er

111. Scioptikons, Kinematografer
Röntgen- och Medicinska apparater.

N. Esplanads^. 33, 1 tr. upp.
A.utomobilerf Velocipeder.
Kontorsinredningar, Skrit'maskiner.

IV.
v.

Mikaelsgatan i, Itr

Alla dagar

2:

X . JLf X XVXiINX/ZX-JXXi Porträtter i visitkortstormat å 6 mJk, pr duss

Sundströms Fotogmfiatelier, Fabiansgatan T(

Totografiska Randels- $ fabriks-
Aktiebolaget i finland
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Svenska Teatern.
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Söndagen den 14 Januari 1900,

kl T,io e. m.

Z. Topelii födelsedag.

Regina von eminente.
Skådespel i5 akter af Z. Topelius

Personerna
Konung Gustaf IIAdolf Hr Svedberg
Pursten af Emraeritz Hr Malmström,
Regina von Emmeritz
Axel Lilje, öfverste för Österbottningarne

Fru Lindfors.
Hr Engelbrecht

Konungens läkare Hr Lindroth
Larsson, svensk ) „— , . (Hr Lindh.
Bertel, finsk / offlcerare vld tDska Ttteriet. |Hr Klintberg
von Alten, tysk öfversteisvensk tjenst Hr Hultman.
Attilio Sforza, kardinal ooh påflig legat, jesuit . .Hr Lindroth.
Pater Hieronymus, superior för jesuiternaiFranken. Hr Stavenow.

Hr Bosqvist.
Hr Hultraan

Anselm, ordens skattmästare . . .
Helmbold, prior af fransiskanerorden
Första munken Hr Precht

Hr LindströmAndra munken
Fru LindhDorthe, Keginas amma
Frk Bonnevie,Kätchen, kammartärna

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

Stycket spelar islottet Emmeritz iFranken, början af Oktober 1631
Mellan första och sista akten lörflyter vidpass ett och ett hälft dygn.

Första akten afdelad i2 tablåer

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

J. K Wiekels
Vinhandel.

Arraks Punsch,
prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

Akta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren

Unionsgatan 17

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6"
Telefon 3238.

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

-t»ss<» Nya Glasmagasinet -;:,-es«»
3 Mikaelsgatan 3

Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Morra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser.

Hufvuddepot af Dr.Lahmanus un-
derkläder.

Ensamförsäljn. af JonvillS & C:o's
iGrenoble världsberömda handskar.

Kontor Vestra kajen 18& Lifförsäkringsaktiebolag:SKANE", Brand- C. F. GARLANDER.

Hotel Kamp AftonkonsertMiddagskonsert
Wiener Damorkestern J. C. Sehwmrx. frän kl. 8 e. mfrån kl. 3 e. m

JLTELIER JLPOLLO.
= MAGASIN DU NORD.

N. Esplanadg. 31
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Harald Wasascjemäs BLOMSTERHANDEL, Skiinaden 4.
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La Rosa Habanera
Åkta Havanna Cigarrer Filharmoniska Sällskapet.

C. A. Menendez-Habana-Cuba.
Direkt importerade. Extra fin kvalitet

Representant för Finland:
Hnriqus Sanchez,J:r.
Helsingfors. Telefoner 2256 & -2022

Bphirnf tnr\öliillijUUlä öjiitfs Populära Konserten
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2 Telef. 4Hl

IAnna Akerfeldts Oaverture till Athalia"
MO ]> E A FFAIt Gavotte

Georgsgatan 4. Telefon 2145 Prelude da Deluge-', för stråk-
instrumentModerna vinterbaretter & mössor, muffar ochboar

af skinn och krimtyg. Flor och vantar i alla targer,
korsetter och moderna rosetter. Allt till ojämförligt
billiga priser!

Balletmusik ur op. ,.Le Cid"
Ä.ragonaise. Aubade. Madriléne. Navarraise

Tel. 2776. M .OIgjB* Tel. 2776
Ouvertnre till wHamlet"
a) AlbumblatfrJrGdj så^ad, klufven, hemkörd, per te!ef. för violin<
b) Zigeunertanz N:o 1I INachéz,

HyfEadt och ohyflsdt virke.

Restaurant nln der Puszta"
Serenata

Marsch ur nMidsommarnattsdröm-!£/♥ J« ilyy%ijj* men

Ledig annonsplats
Den enda världigt praktiska SKRIFMASKIN

som skrifver såväl rysk som vanlig1 skrift.

C/Diis
Generalagenter för Finland & Skandinavienc* 10 ao.(=»_; 2

« (/; DJ J
-

p- LJ (A O c=s S

♥3tu 55 g "3
—

(f^^MEMW^A-

*k^^s?&&4f4*s*

3obn erickson
Möbelfabrik.

Vilhelmsgatan 6 Tel. 25 36
éBeställningar mottages af alla slags möbeloch utföres modernt och väl.

OPERAKÄLLAREN. Middags-

(y B O
-

Amerikanska teaterförhål-
landen

Ien artikelserie öfver amerikanska
förhållanden ingående i den kända tid
skriften Pall Mall Magazine",kommer
Mr William Archer att också beröra
de amerikanska teatrarna. Af den teck-
ning han ger öfver förhållandena i
New-Tork och som väl äro att anse
som typiska för Förenta staterna iall-
mänhet, mäste mankomma till den slut-
sats, att icke allenast de engelska ta-
lande amerikanarena, men öfverhutvud
äfven alla till Förenta staterna inflyt-
tade beboare säsnart de hunnit aklima-
tisera sig, äro häntörda teaterentusiaster.
Öfverallt där en ny stad anlaggesskyn-
dar man att främst organisera en tid-
ningsbyrå och därnäst att uppröra —
en teater. Teatrarna iAmerika äro i
allmänhet icke synnerligt vackra, men
stora och bekväma. Hvad i allmänhet
publikens bekvämlighet i allmänna sam-
liugslokaler vidkommer, måste erkännas
att Amerika står ett stort steg framom
Europa"^ i hafva i Amerika — säger Mr
Archer —

ett slags teaterpublik son
i mänga afseendeD är oberörd af den

puritanism och trångbröstenhet, som sft
länge hållit den bättre hälften af det
engelska folket afiägsnadt frän teatern.
Denna teaterpublik är enormt rik och
går med stora steg framåt i allt hvad
kultur och konstnärlig smak vidkommer.
Den amerikanska scenen befinner sig
ännu isitt utvecklingsstadium, men där-
med är icke sagt, att hon ej en dag
skall komma att öfverfljgla t. o. m.
den engelska, eller åtminstone invärka
pä densamma.

New-York är otvifvelaktigt den ame-
rikanska teaterns metropol. Den kri-
tik som en pjes erhåller i New-York,
är bestämmande för hela landet. Men
däraf följer dock ej att alla stycken
gifvas till först därstädes. Tvärtom
har det under senare är blifvit gan-ka
vanligt att ett stycke först framfore-
i någon annan stad. Denna presen-
tation" äro dock snarast att anse mera
som ett försök för pjesens utförbarhet
och möjlighet att .aöra sig", än som
egentligennormgifvande fördess värde;
ty förrän New-York uttalat sig kan i
alla fall intet stycke erkännas. Chicago
ar affärscentium för de mindre skflde-
spelarsillskapeo men ingalunda central-
punkten for den högre konsten. En-
gelska pjeser gifvas i Amerika fullt ut

Försök
(Uestcrlund $ &o$

utmärkta Frukt Marmelad
iika bra som någonsin hf-mma iEuropa.
Iuppfattningen af vissa karaktärer och
roler har en jämförelse visat amerika-
narena t. o. m. öfverlägsna engelska
skådespelare. En del af den amerikan-ska teaterpubliken, som ju själffallet
är mera blandad än den engelska
ar också till sin smak mera frisinnad,
kanske snarare mera naiv, saknande
dpnna nagelfarande omdömesförmåga
som sa ogärna öfversermed äfven min-
dre svagheter hos frmställarena på sce-
nen, och man anträffar här stundom en
moralisk omdömeslöshet, som rent at
örbluffar. Det gifves människor som

påstå — och de kunna till en viss grad
hafva rätt —

att teatern iAmerika
delvis behärskas af de s. k. Matinée
guls", dessa hälft bildade unga flickor
*om hafva sin utkomst såsom butikbi-träden, maskinskrifverskor, telefonistero. s. v,, och som förbruka större delenaf sin veckolön iteaterbiljetter. De
vackra kritikernas smak är naturligtvis

något romantisk-sentimental— en godt-
köps idealism.

Mr Archer berör isin artikel äfven
de amerikanska dramaturgernas klagan
att ej vinna erkännande ieget land,
och han kommer till den slutsatsen att
det är amerikanarenas eget fel att det
ej finnes något nationelt amerikanskt
drama. —

■ Man har bjudit ;;matinée
girls" på tyska, franska, engelska och
amerikanska teaterstycken och de hafva
afgjordt uttalat sig mot de sistnämda.
Måhända ligger också orsaken iatt de
stycken, som importerats från utlandet,
där också allaredan fått sitt elddop, sin
kritik, hvaremot man vid inhemska pje-
ser skulle nödgas bilda sig ett eget
omdöme och att, om detta omdöme ej
sedermera skulle delas af en annan
publik, man dessmedels riskerade att
förlora något af den konstförståndiga
reputation amerikanarn är så mån om
att åtnjuta

■— 4~>—

Teater och musik

Upsala teater. IUpsala N. T. skrif-
ves den 9 Dec. Å teatern uppfördes
i går nTrilby", en dramatisering af den

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors.
Försäljningi parti ochminut af endastäkta utläadskiProgram

Viner &
Sp irituosa

&2:dra Nya Marnga.rderohen
Ständigt lager af färdiga

BARMKLÄDER.
Tisdagen den 16 Januari 1900 BestälJningar emottagas.

Sat^ K. F. LARSSON,

Mendelssohn. Jk.l%.tl©l3CDl£»L^Ot
Bolzoni IIiiS

Alexandersgatan ai, (Tallbergs nya hus.)
Generalagent för Liberty C:o. Lmt. LondonSaint-Saéns

Möbeltyger:
kretonner m. m.
Möbler & mattor

halfsiden, velveteen, gobelintyper
Engelska lampor och metallvaror!Konstnärligt krukmakeri.

Massenct

Paus Restaurant & Conditori
Tschaikowsky

Catani.("hr Hugo Olk)

Paus
Helsingfors Nya MusikhandelHoffmann

Moszkowski Fazer & Westerlund.
Största Not- cch Instrumentaffär

Mendelssohn
Nyheter!

Konserten äger rum i
-

Societetshuset.

Jean Sibelius, Athénarnes sång.
Jean Sibelius, Koskenlaskian Morsianmet.

Selim Palmgren,Deux Contrastes, pour Piano.
Oskar Herikanto, Uusia Lauluja.

Erkki Melartin, Legend I.pour Piano.
Ekman-Sibelius, Sången om korsspindeln

Fazer & Westerlund
som tinnes är Fabiansgatan 16,. Alexandersgatan 36

/# A flMONåt.
Specialaffär för Korsetter.Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Svenska prisbelönta & andra utländskafabrika-
ter ialla storlekar samt prislägen.

Största urval af korsetcfjedrar & planschetter
till billigaste priser, hos

O. Grundström.
N:o 26 Alexandersgatan N:o 26

G.E. Lindgrens Borstbinderiaffär,
Alexandersg-.46. Centrals hus

Tidskriften
Alla sorters finare och gröfreBorstar & Penslar,

Tamburmattor & Rottingpiskor, Toilettvålar, Amykos, Par-
fymer, Badsvamp, Kammar af alla slag. Speglar & Toi-
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker, Cigarr-
St Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.Ateneum

12 mark per årgång

Rikt urval utländska
Konsttidskrifter

Ledig annonsplats

& Aftonkonsert. Table dliote & å !a carte.
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Lorens Malmström, Herrekiperin



AXEL PiHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 188M.
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5-näytöksinenmurhenäytelmä.
Säveltänyt J. A. Söderman

Kirj. Z. Topelius
Suom. Toukko.

Henkilöt Alusvaatteita,
Kauluksia,

Kravattia, j. m
Kumngas Kaistaa 11 Adolf . .
Ruhtinas von Emmeritz . . .
Regina von Emmeritz....
Axel Lilje, Pohjalaisten översti
Larsson \ Suomen ratsuväen
Bertel / upseeria.

Saksalainen överst
IRuotsin palveluksessa

Mninkaan lääkäri .

Kunnioitiiksella
V'

Pater Hieronymus, jesuittain pääl

SUOm. TEAÄTTERI Kansalliskauppa
Sunnuntaina Tammik. 14 p. 1900 sekä

Z. Topeliuksen syntymäpäivänä

RäätaliniiikeLilli Ka.jainiksen ja Filharmoiiisen seuran
orkesterin suosiolli>ella avulla.

Alexanderinkatu 52. Ekbergin talossaRepa von Emmeriiz. Mvytävänä sekä Kotimaisia etta
naisten villakan-Ulkomaisia miestenji^

kaita. Sekä kaikellaisia

von K. G. Johansson,
■\lrxanderinkatu 52

Renar hufvudsvålen

likkö .Frankenissa . . . .
Hembold. IVajiÄ^y^^^^^^^^^^

priori.H
EnsimäinenH
Toim
K"oln>:irfHDorthe,Reginan amr^^^^^^^^JKiitclieil. 1c:Ini:1 1 L.i II i^^^^^^^^B

3sfa^"^iA"Sx!er^^~ Veckman,
■ruotsalainenupseerr'Evert Suonio,
I JHemmo Kallio.

11 11;11 1i Lähteeno
n^nidefl ibarroten 14 2
gånger i veckan fttre

j

i k
Brhålleside flestaapotek,

drog- ooh parfytnafitäxor
samt iparti genom

Ruotsin upseereja ja i-otureita.
Linnan sotureita ja asukkaita.

Munkkeja ja minn
Tapaus Emmeritz'i

-
sfek

GUfDOHORNBORG.Helsingfors 3
linnassa Frankenissa Lokakuun alussa 1631.

Ensimäisen ja viimeisen näytöksen välillä kulunu
Pris pr flaska 3 mk nom puolitoista vuorokautta

I l« ) Kätchen lH\j
Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B Ja

illoppuu k:lo Va"

Helsingfors Elektriska w
\ v

M
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kainningen

Telefon 1551

I
B

\l/

I A. Nikander
| Mikonkatu 11. Tel. 303.

Oikeita. \!/ \|/

« VHnejä,Konjakkia,
w Sojnmia ia JLiköörejä.
f'.W «- Pyytäkää hintaluettelo! $

Axel Ahlberg
Emil Falck.
Maria Rangman
Eino Salmela.

/Adolf Lindfors
(Alexis Eautio.

Oskari Salo.
lir-akki Lattn

Benjamin Leino

Lilli Kajani

w Belysnings Aktiebolag
Kasarminkatu 27

t *äifc> ;JToimittaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

O. Öländers

Skrädderietablissement,öambrini Rcstaurant. Skilnadstorget 2

Beklädnads-Boiaget Aaito & C:oOOGOOQOO o ÖÖÖ
Bangatan N:o 9. Telef. 15 05.

Kostymer, Paletåer och Benkläder för festMineralvattenfabrikenSivori & 4f &
& Merikannon och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om§antfas sorgsfullt

nateria,!, fin snitt och skickliga arbetare

IMsmumakaMiißei Priserna sär

H'v-0 8 kostymer, paletår ochbenkläderpå lager
Fabrik & kontor, Lappviksg

Telefon 3191.
Wiipurissa gHelsingissä

Aleksanterinkatu 21. jjj Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. vl> Tel. 29 22.

Bekl&d.Inads-Bolaffet Jkalto & C:o
angatnn N:o 9. Tel. 15 05.SÖÖGÖ

tämligen bekanta romanen med samma
namn. De brister, som pläga vidlåda
kompositioner af äenDa ait, saknades
ingalunda häller här. Men stycket äg-
nade sig förträffligt för att låta de ka-
raktäristiska egenskaperna hos sällska-
pets stjärna, fru Lotten Seelig-Lund-
berg komma till sin iulla rätt. Där
var en intensitet i uppfattningen, en
värme och ett lif ispelet, som hade
en oemotståndligt fängslande värkan.
Sista akten gjordes iall synnerhet ut-
märkt

Hr van der Ostens dämoniska Sven-
galityp var också en skapelse afrang,
som torde kunna sättas bland de för-
nämsta, åt hvilka denne mångsidige
och begåfvade skådespelare skänkt lit.

Af de medspelande var det egentli-
gen ingen, som skämde bort sin sak,
ehuru någon osäkerhet röjdeshär och
hvar.

Tyska teaterföreställningari— Paris.
Den äfven här väl bekante, företagsam-
me impresarion Schumann förbereder
till den 26 och 27 d:s föreställningar
a Renaissanceteatern iParis, då Ibsens
rEtt dockhem", på tyska kalladtrNora",
skall uppföras med Agnes Sorma i ti-
telrollen. Sällskapets öfriga medlem-
mar utgöras af framstående sujetter
trän Berlins och Wiens teatrar.

Tobaksfabriken

'"SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommende
ras åt tobakskännare; försökSamson I'

Samson 2" (Trämunstycken) och "1899"

En begärlig titel. Hrr Sylvane och

Artus tillkännagäfvo nyligen genom le
Figaro att de fullbordat en operett,
som de kallat »Världens slut". (»La
fin du monde")

Nu uppträder ett annat bolag, hrr
Hugues Delorme cch Francis Gally
samt erinrar om att sedan två måna
der tillbaka en dramatisk fantasi af dem
uppföres som bär samma namn, hvar-
jämte den upplysningen tillfogas att
detsamma inom kort kommeratt gifvas
åt ett större stycke som förnärvarande
är under arbete

Från Konstantinopel telegraferas den
21 Nov. till Berl. TagebL: Matkowski
spelade isöndags ännu en gång infor
sultanen och några inbjudna gas:er. I
dag tisdag äger sista föreställningen
rum, hvarvid Die gezähmte "vVider-
speustige" (Så tuktas en argbigga) upp-
föres. Matkowskys Uriel Acosta var
en triumf och slog så mycket mer au
som här äfven samspelet, som vid de

örsta loreställningarna lämnade ett och
annat öfrigt att önska, tillfreds.-stäldf
alla anspråk

TJnder namnet Sezession.sbuhne" har
i Berlin bildat sig en förening som har
till sytte att framföra vissa skådespel,
hvars egenart står i vägen för deras
antagande å Berliuer teatrarna. Före
ställningarna komina att äga ruin a
Neues Theater och gitva.s som rnatineér
De förnämstaartistiskakraUer äro tagna
ianspråk för att vinna det bastå möj-

liga utförande. Främst på repertoaren
-ta tillsvidare: nDer Besiegte" at Wil-
helm v. Scholz, Der Kamiijprsärjger''
af Frank W^dek.nd, Grioconda" a
Gabriele d'Ännu zio, rThor and Tod"
af Hugo v. Hofmannsthal, rßlauban
und Ariane" at Maurice Moeterlink. I
Februari nästinkommande år, skola tor-
i-ök göras, att med en matinée förena
väckandet till lit at äfven en literär
varieté. Sezussionsteatern-i organisation

omhäiiderhafves at hrr Paul Martin och
D:r Maitin Zickel. hvilken sistuämde
aiven har sig regien ålagd

En ny tenor med alldeles fenomenal
röst har upptakts i Spanipn. Det är
en hiuilsvarande dekoiationsmålnre Ju
iian Biel. Hans debut å Teatro Mo-

ullni i \ii il 1 11 il in väcktf
eit oerhördt uppseende. Under en al
m. lianakterna lät markisinnan af Villa
major, genom sin son grefve Eomano-
ueri, meddela sångaren, att hon villepå
sin bekostnad låta utbilda honom iut-
landet, dock på vilkor: att han under
sin lärotid icke lär någonstädes upp-
träda offentligt, samt att han förplik-
tar sig att vid sin återkomst till hem-
landet, lörrän någonting annat, sjunga
»n lofsång till den heliga jungfrun.
Biel har antagit anbudet och därmed
'orpnade vilkor samt afrest främst till
Milano, där Ricnrdi skall förskaffa ho
nom en god lärare. Därelter ställes
kosan till Paris, möjligen äfven till nå-
gon tysk lärare

Otto E< ich Hartlebens enaktare cykel
De befriad*" har i dansk-norsk ölver-

sittning grvits med största framgång
i såväl Köpenhamnsom Kristiania.—

«>— "

prick alltid

jMonopole sec"!

QOOOQi OOQOQ

Telef. 916

visit

Godt r

r

leles moderata.
Färdigi
Frackk jstyrner uthyras

Jerno i

M. Esplanadg. 33 & Unionsg. 28.
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" Brefpapper |" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "
T ska sorter, linierade och olinierade. V|Firmafryck utföresbilligt |
$ Dahlbergs Pappershandel, %

Fredr. Edv. Ekberg.
k KonditoriBacerl

52 Alexandersgatan 52.
Helsingfors

euocb (Uestergren's
Skjortaffär

slutrealiseras så fort ske kan
Obs! Billiga priser

Adr.: Wasa bankens nya hus
S. Esplanadg. 12

W:m, EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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ficldsicck « fco Reims,
serveras å alla reatauranter
och finnes att tillgå hos de
flesta vinhandlande såväl
Helsingfors somilandsorten

A Ä -A
Partiorder upptages å lif-

försäkringsbolaget L'Urbai-
Henriksgatannes kontor, Ö

N:o 1. Tel. 13 57

vvvvvvvvvvvvvv

1 I

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödar kolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
riens och rosfeberns bakterie på

en minut.
enligt intyg från

Karolinska Institutet i Stockholm.
D:r Axel Holst, Professor iallmän helsovård

vid Universitetet iChristiania.

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

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

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

ratorium å Kliniska Institutet i St. Pc-
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 SödraEsplanadg. 8.

ilJi^iWtftfliflJWl

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Söndagen den 14 Januari kl. 8 e. m
(Z. Topelius födelsedag).

Med benäget biträde af Hr Alarik Uggla
och Magister Karl Flodin

För 2:dra gången:

Veteranens Jul.
Vinterstycke i 1 akt af Zacharias Topelius

Solosång Hr Alarik Uggla
Aocompagnementet handhafves af Mag. Karl Flodin

För 2:dra gången

Brita Skrifvars.
Skådespel i1 akt af Zacharias Topelius

Personerna:
Kronolänsman Simon Black.
Nämdeman Aron.
Richardson.
Erik Schriver. amerakansk undersåte.
Brita Skrifvars, sjömanseuka.

Pe7terMaJ }*" bar».
Stycket spelar vid kusten af Österbotten

Representationen börjar kl. 8 e. m. och slutar omkr
kl. 10,:;» e. m. Dörrarna öppnas kl. y2 8 e. m.

J

Biljetter säljes alla dagar iTéhan-
deln midt emot Svenska Teatern (Argos
hus) Samt representationsdagen äfven å
Studenthuset fr. kl. 5 e. m., hvarjämte
de äfven kunna abonneras per tel. 2099.

Personerna:
Kaukonen, gammal afskedad korporal.
Brita, bonde-enka.
Erik Boman, soldatgosse.

Händelsen föregår år 1859.
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Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.

Söndagen den 14 Januari 1900

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.

Måndagen den 15 Januari 1900

Program
1. Freud Pepi, Marsch. .
2. Serenade roccocoo
3. Technikerblut, Polka .
4. Amerelle, Intermezzo ,
5. Herzenskönigin, Walzer
6. Ouverture, nFreischutz"

. . Sageder.
Meyer-Hellmund,. .Komzak..Schmeling," " Schubert.. . Weber.

7. Kantasie, »Hansel & Grethel". , .Humperdinck
8. Heisses Blut, Walzer Schenk. ■■9. Phillis und die Mutter, Lied . . . Brahms.^B10. Hur man komponerar Meissn^^B11. Studentenlieder, Quadrille . .

Ganef.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.
Tisdagen den 16 Januari 1900

Program:
1. Ungarischer Marsch N:o 2 ....Sebor.
2. Schön Liebchen, Gavotte Döpfl.
3. Menuett Mozart.
4. Mimenen— Wien, Polka . . . Komzak.
5. Sovs un balcon, Serenade ....Goublier
6. G'schichten a. d. Wienerwald, Walzer Strauss.

Champagne gs

3 Mont de Bruyére S,
,5 säl.jes i minut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- Ö*
tioner. Partilajfer hos £j

o Ernst Tollander.
S5S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

"

Program
1. Es gibt nur em Wien, Marsch
2. Grossmiitterchens Spinnrad.
3. W:r Schwalben, Polka. . . .
4. Gavotte des Souhaits . . . .
5. Dolores, Walzer
6. Scenen avs nßoccaccio" . . .
7. Ouverture, nNabucco"
8. Coletta, Walzer. ,
9. Fantasie, Cavalleria rusticana" .

10. Publikens favoritnummer vid sekel
slutet, Potpourri . . .

11. Die kleine Frau, Chanson
12. Boulanger-Marsch

Ziehrer.
Gillet,
Fahrbach,
Gauvin.
Waldteufel.
Suppé.

Verdi.
Suppé.
Mascagni

Meissner.
Alletter.
Desormes,

Asmolofs Tobak
& Papyrosser

ständigt på lager uti

Fredr. Edv. Ekberg.
Tobakshandel

52 Alexandersgatan 52. Telefon 1448.
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Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!
Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktie Bryggeri.
:hJJhUh^K.AiAdé&^A^.

'MF^€>-

Ledig annonsplats

Helsingfors. HuiVudstadsbladets Nya Tryckeri, 1900

Nissens
världsberömda/ /Bröstkarameller

Inreg. varum. Inref^vanmrför hosta, förkylning, inflammationiluftröret,
kittling i strupen, etc.

Försäljes hos alla herrar Drog- & KoloDialva-
ruhandlande ilandet. Parti från enda tillvarkaren

Nissens Ang Karamell Fabriks Bolag
Helsingfors.

7. Ouverture, Dichter und Bauer"8. Donauwellen-Walzer
9. Fantasis, »Faust"10. Ich liebe dich, Lied

11. Potpourriavs Micado" . . .12. Budapester Wirthe, Marsch. .

Clf" ■

'

w
0. 01. Ceväns

Uraffär
fabiansgatan 27 Cele/on 2965,

Lager af ur & keder. sanit
ringar, armband & brocher till
billiga priser. Eeparationerut-

föras väl och billigt.
(Obs.! För hvarje ur garanteras.)

Suppé,
Ivanovioi
Gounod
Castan,
Sullivan.
Kutschera

*
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