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Nya glasmagasinet
Esplanadg 37.N.

Oscar Alexiz.

N:o 9.

»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. * **
H. W. LILIUS.
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Jakob Ljungqvis

AteFotografiska ier
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

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

Nya Tapisseri-
affären.

Hagasundsgatan 2 Telefon 3201

urval!Största
Obs.! Ullgarn stort sortiment

Vid partiköp rabatt.

El Viso
a 15 p.

en mycket god Holländsk Cigarr fås i

Bromans Cigarr & Tobaksaffär.
Uninonsgatan 27

999999^^'^*.- v

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktieöolag
Kasärngatan 27. Telef. 916.

Serverar elektrisk belysning

S^e^elektn^ks^nÉuenänern
""^"^r-9999^^^"^m.-^K'^r^^

Första akten försiggår t865 iBerlin, den andra 1573 vid badorten
Heringsdorf, den tredje ocb fjärde 1882 ocli den

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

Sundströms Fötografiatelier,

Ii). Eklund 4 Co.H.
Win- & Spirituösa

Skilnadsgatan 19
efon 310

srnxBill Strix TehrJasosakeyhtiö.
Helsingfors

j. H Wiekels
Vinhandei.

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

Avg. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors Telef 169
rillvärkningen står under kontroll af

Filosofi D.r Hj Modeen.

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

Westerlunds reataurant.
Hörnet af Nikolaj & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard.

G. Tahfs
Ylle & iricotvaruaffär

Telef 1727Norra Esplanadg. 37

Välsorteradt lager, billig a. pnse

uddepot af Dr.Lalimanns un-
derkläder

EnsamförsäljnJ^Jl^^JJJniii,in i* I ii
erömda handskar.
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MAGASIN DU NORD.
Ordres

Äkta Benediktiner

Munk Likör
gas afuppta

Emil Mtröm
Helsingfors, N. Magasinsg. !Tel. 231

(Enda representant för Finland)

ISKÅNE", Bränd- & Lifförsäkringsaktiebolag:

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 19 September

Inkasso & Fastighetsbyå.

Svenska Teatern.
Onsdagen den 19 September 1900

kl. 7,30 e. m.

flpes fordan.
Skådespel i 5 akter (Tredje akten afdelad i två tablåer)

af Georg Hirschfeld. Öfversättning från tyskan.

Personerna
fordan
Fru Agnes Jordan
Hans 1

/ der barn
Ludvig
Sommer _■____(.p-nes föräldra.
Fru Sommer)

fru Sommers broderAdolf Kiv>>«
...r1® ner> Joraan^^^^^^^Weis /
Laposto. operasångare
Betty, Wieners hustru
Gertrud!
Felix > deras barn . . .
Frida J
Doktor Spitta, informator \
Fru Mitbrich, portvakterska> hos Jordan
Amalia, tjänsteflicka
Ernestina, barnflickahos Wiener " . . .
En vaktmästare " ■ " . . ..
Rosa Ne

Hr. Berlin
Frk. Svanström

(Fru Mavonow
[llr Larsson.

Bonnevier 11-1-
-|Hr.

Stavenow

Hr. Svedberg
Hr. Alilblom.
Hr. Hultman.
Hr. Lindh.
Fru Castegren

Frk. Aliman.
Hr. Bareklind

Lindström
Lindfors.
Wiklund.

Fabiansgatan 27

Geogsgatan 16, Telefon 2770.

handel.

„SVEA"
Brand & Lifforsäkrings

Aktiebolag
Kontor

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

1900.

Ledig annonsplats

Kontor Vestra kajen 18
C. F. CARLÄNDER.

mmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmMMMMMMWmMMMmmu l b,
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Alla aitnar

BFT .— 7—
~~

f HOtei l^amp Aftonkonsert»llUdagSKOnSeri sång å Musjl<sällskapet .. Colombo-. frän kl. 8 e. m.
frän kl. 4—6 e. m.

__— . ■ ■ '

JLTm\HIm<IEB> AJPOJLLO.
Ty—^Z —^ -vWf-n iIITT Fotografisk Atelier.
V, P. BYäBUDÅAJU Porträtter , visitkortstormat å 6 mk, or duss

N. Esplanadg, 31.
(Ca+anis hus)
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Harald Wasastjemas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
Emma KriilTs BODEGA ESPANOLA

m " #% Franska Lifforsäkrings- %
# bolaget fl

HlO I>E4FFAB (Etablerad 1883)

Inneh. Emnta Wickström
Glogatan 3,

Helsingfors

Försäljningiparti och minut af endast äkta utländska
Viner &är ständigt försedd med det nyaste ibranchen och

atfor förstklassigt arbete. ÄJ3 irituosa
#Ii

<yp m
i

Nya Barngarderoben

mlrin 11 1uc ■
Ständigt lager af färdigaIi i». Reims 9I ®s111 SHT BARNKLÄDER.

h^ TjtH^ Beställningar emottaga.
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.

Garantifonden: 98 miljoner FrcsChampagne m # K. F. LARSSON

#
0\ Bolagetmeddelar fördelaktiga försak- tofr0? ringar af alla slag. Genom samarbete med A^sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
0\ liaino et la Seine beviljas de försäkradevid*g^ sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, g^S§) hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- Sgjj;0j säkrade och lians familj, som ock (le per- igV

söner, med livilka han står i affärsförbin- Af
*A)j delse för den oundvikliga förlust, som en fcgjjl/
o\~ sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- &h
jA ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- ss?
Sä^ skänker nämligen, såsom allmänt bekant, &(J
@h premierna för hela sjukdomstiden och utbe- gjtojA taiar 3/4 af kapitalet,om sjukdomen är obot- tA

lig och resten vid dödsfall.
äffo Bolaget L'UrbaineB försäkringar äro &ft

därför särskildt att rekommendera för her-
rar affärsmän, då det gäller att säkerställa S^0t- större affärsföretag genom lifförsäkring, <gjv
emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-

S?i samma störingar svårare sjukdomsfall all- <^i(J
£ffr\ tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- iffh,

ges- och förlagsman stora förluster.
För dessaväsentliga fördelarerfordras Sgjj'

ffif, icke några exlra premier utan endast att ggY)
*A den försäkrade afstår från den årliga vinst- JK*&> andelen. ■ *0)
&fr. Generalagenturen:H:fors, Ö. Henriksg. 1. &fr

H Qarlvon %3%norring. #

IRISfinnes i lager hos herrar
vinhandlare. 21 Alexandersgatan 21

Sedan stor prisnedsättning på samtliga i
affären förekommande artiklar numeraegt rum,
inbjudes allmänheten att vid behof af

Möbler. Möbeltyger, Mattor, Draperier
Lampor, Vaser etc.

*
1/3 *___!

■22"^lä^a
göra besök ivår affär och hoppas vi kunna
fullt tillfredsställa ärade kunders anspråk med
våra nuvarande priser.

GP to (fl i! O r 1 -7-
EU 111 O C=_ ~ Aktiebolaget IRIS, 21 Alexandersgatan 21-gr*

mMMMMMm^n l-c-1
Första Rysska Försäkrinffsbolaffet

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

Brand & Olycksfaliförsäkring

I Helsi ogfors Nya Musikhaiidel.
f I] ■I*1

Fazer & Westerlund
Den enda värkligt praktiska SKIUFMASKIN Tel. 1431 Fabiansg-, 16

som finnes är Nu inkommet stort nytt lager utmärkta

lIA 3131OND. Flyglar
Pianinossom skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hos
ILarnioiiß^rCarl Jacobsen & C:o

H e1sin g1' o r8, Rekvirera vår nya piano och harmonium
katalog, som sändes franco på begäran.Generalagenter förFinland & Skandinavien

Specialaffär för Korsetter.&4f4»4fsf4f4f4f4?R. B.Knapes Skrädde- Svenska prisbelönta& andra utländska fabrika-
ter ialla storlekar samt prislägen._ Största urval af korsettfjedrar & planschetter
till billigaste priser, hosrietabHsenrcnt. stamsAge lillK O. Grundström.

N:o 48 Alexandersgatan N:o 48
fllexandersgatatt 17.

(Hotell Kamp)Anaepican Fasfyion. Skolböcker & skolmaterial,
af alla slag. In- och utländska
papperssorter. - Finska kuvert
i rödt och gult för korrespon-
dens på utlandet.

Akta
Prima material.

Modern snitt.
Bästa arbete.

Viner och spirituösa
direkt inporterado från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
S. Espl. gatan 12.

éBilligaste priser.

ODGrSkäHSrBnS R6Staiirent åla Cart he'a da^en- St°rre & mindre Middagsbetällningar, Sexor från 2,50~
i till högre priser. Aitonkoncert fr. kl. Va 8—

H.

jp«ffie--

Q
3

CD
3
C/)

C

3
3
P
C/)

CD
CQ1

*3
-C

CO
cd

m--\
tim

C
3

Romeo och Julia
Prolog. En osynlig kör sjunger om

det familjehat, som fordom lågademel-
lan släkterna Montagu och Capulet i
Yerona, och om den olyckliga kärleks-
förbindelsen mellanRomeo Montagu och
Julia Capulet. En tablå visar de i
spelet deltagande personerna.

Första akten. Till en lysande fest,
som af Capulet gitves till hans dotter
Julias ära, ha E-nneo, Mercuti och an-
dra ädlingar af släkten Montagu iung-
domligt öfvermod, maskerade skållat
sig tillträde. Här ser Romeo Julia och
hos bådaväckes genastkärleken. Romeo
drager sig tillbaka, då han får veta,
att Julia är Capulets dotter. Tybalt
har emellertidigenkänt arffiendenRomeo
Och vill störta emot honom, men hålles
tillbaka at Capulet, som håller gästvän-
skapen helig i sitt hus. Julia vet, att,
om hon ej får tillhöraRomeo, hennes
brudsäng skall bäddas ihennes graf.

Andra akten. Trädgården utanför
Julias balkong. Romeo klättrar öfver
inhägnaden, Julia står på balkongen.
Capulets husfolk genomströfva trädgår-
den, sökande efter den Montagu, som
inträngt till festen. De upptäcka ej

Romeo, som håller sig dold. Julia vill
redan följande dag med kyrkans band
helga deras förening.

Tredje akten. Romeo och Julia vigas
af pater Lorenzo idennes cell.

Tablå. Stefano, Romeos page, söker
sin herre och sjunger en nidvisa pä
gatan utanför Capuletshus. Han igen-
kännes af Capulets husfolk, och ord-
vexling uppstår, hvari Stefano under-
stödjes af Mercutio. Mellan denne och
Tybald kommer det till handgemäng.
Mercutio säras. Romeo inkommer och
i harm öfver sin frände Mercutios död
utmanar han Tybald och dödarhonom.
Ögonblicket därefter fasar han för tan-
ken, att han dödatJulias frände. Her-
tigen kommer, han är bedröfvad öfver
de båda mäktiga släkternas ständiga
fäjder och dömer Romeo att gåilands-
flykt.

Fjärde akten. Romeo är om natten
hos Julia och har fått hennes förlåtelse
för Tybalds död. Kärleksscen. Vid
morgonrodnadens första strålar försvin-
ner han på sin repstege från fönster-
oalkongen. Pater Lorenzo och Capulet
nkomma. Julias far förkunnar, att
lon redan samma dag skall vigas vid
grefve Paris. Patern gifver henne i
hemlighet en sömndryck, som framkal-

IBteJwBÉS te, "

„@FCsccr)F'
Södra Esplanadgatan 2

(Invid Salutorget)

lar skendöd. Hon skall då anses som
död och föras tillgrifthvalfvet, dit skall
Romeo komma, väcka henne, och båda
skola fly långt bort.

Tablå. Bröllopsfest med dans. N r
Paris närmar sig för att sätta ringen
pa Julias finger, börjar sömndrycken
verka och innan kort ligger Julia utav
tecken till lit.

Femte akten. Julia har som död
förts till grifthvalfvet. Lorenzo, som
sändt Stefano med bud till Romeo, om
hvad som passerat, far veta att denne
anfallits och sårats af Capulets folk,
så att han ej kunnat fortsätta färden.
Lorenzo går att sända ett nytt bud,
som dock ej heller skall träffa Romeo.
Denne uppbryter grafhvalfvets dörrar
och kommer att söka den döda Julia.
Han är förtvinad och trycker en sista
kyss på hennes läppar, hvarefter han
tömmer giftflaskan. Julia vaknar och
tror, att han kommit att hämta henne
till flykt. "Han säger henne allt och
segnar ned döende. Julia stöter dolken
i sitt bröst och de dö tillsamman, an-
ropande gud om nåd.

—«""►-

Brefkort från Paris
Paris, iSeptember 1900.

Det gifves fakta som det stundom
ej lönar mödan att vidare diskutera,
om icke för att genom påpekandet af
gjorda missgrepp sökarädda andra från

I samma fataliteter som drabbat ensjälf.
Det är alldeles obegripligt huru man

o
3



AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889

£&s^4*4*4*4*4*4*& SUOM. TEAATTERI

folkteatern
(Studenthuset)

Abonnementsteckning kan

ske alla dagar i Téhandein

midt emot Svenska Teatern

(Argos hus) tel. 2099.

Biljettpriserna äro:
2 mk, 1:50, 1 mk.. 75 pi o. 50 pi

Samtliga platser äro numrerade

rf%*fJs^^^*s*£

Ledig annonsplats

Kaisaniemi restaurant
rekommenderas för enskilda sälh

skåp & tillställningar

G. A. Wickström.
Beklädnads-Bolaget Åaito & 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,paletåroch benkläderpå lager
Frackkostymer uthyras.

Beklädnads-Bolaget A.alto &C:o
Sangatan N:o 9. Tel. 15 05.

Ivar Schoultz

Linoleumaffär
Boulevardsgatan 28

Keskiviikkona Syyskuun 19 p.nä 1900. K:lo 8

..UJVJ\IduJjLIjÄ.
4-näytöksinen laulunsekainei^umn^telmä^l^vion

Teuvo PakkalaH Lavlut säveltänyt ja
sovittanut Oskari Merikanto

Henkilöt

jEvert SuunkTurkka, |
Tolari, ITaavi Pesonen

[Aleksis RautioHuotari, tukkilaisia
Kasuri,
Oterma,

|Uuno.Salmela
uvaarlo Keihäs

Maija, kaupustelija Kirsti Suonio
Pietola, talokas Hemmo Kallio
Katri, hanen tyttärensä Lilli Högdahl
Anni, mökin tytär Alma Auer
Rättäri Eino Salmera

Pölhö-Kustaa,l3'hytjärkinen poika. Olga Leino
Poro-Pirkko Mimmi Lähteenoja
Pahna-Maija Hilma Uaiitanen
Leena Mimmy Leino
Taurila, lautamies lisakki Lattu

Pietolan palvelijoita, tukkilaisia, ja kylan tyttöjä

Ovet avataan k.lo 7 Näytäntö aikaa k.lo 1/2 8
ja loppuu k:lo 111

Ledig annonsplats

Tobaksfabriken

„SAMSONS"
i Tavastehus tillverkningar rekommenderas åt tobaks- |

kännare; törsök „Casino", „Samson I", „Samson 2"
(Trämunstycken) och "1899".

Kommissionslager iHelsingfors hos
Frans Lindberg'

Alexandersg. 52. Telefon 2658

Helsingfors Elektriska w
W Belysnings Aktiebolag

Kasarminkatu 27 Telef. 916

Toimittaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

bästsorteradtStörsta och

land af alla slags

Möbler
lager iFin-

Gambrini Restaurant.
Sivori & 4* 4*

4* Merikannon
Pianomakasiini

Wiipurissa fHelsingissä
Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. ty Tel. 29 22.

% tillbörligen erfaren som man dock
Wdt vara af misstagen och dröjsmålet
med Opera Comiques återuppbyggande,
sökte åtminstone till nå^on del undvika
"t samma misstag, samma dröjsmålWUe drabba Comedie Francaise. Men
nej!
. Teatern som skulle återöppnas denU juli d. å.

_
blir ej tillgänglig att

Honeras af hvarken trupp ellerpublik
£*> -

ijanuari 190|P
Det

P
arar.klt*ten själf som utsatt dagen utan

att dock kunna bestämt garantera att' sker.
Och hvems är felet? Administratio-ns,ministrarnas eller byggmästarenas?

är i detta fall icke be-
s ataa; det enda som är säkert, är att"^

i saken handladt med oförsvarligt
'wtsinne.

Naturligtvis hade branden tillföljd
a]l

oml)yte af lokal. Men det var ej
ten.ast de«a. Äfven repertoar och

18 Personalanvändningen voro be-

tel^ däraf. Och som det nu tillgått,
[j,. et eJ en trupp, en repertoar som

skild darP&' 6J' icke mindre än tre
q

*-sällskap och tre teatrars spellista.
till ni

Fran9aise som öfverflyttades
Tns lokal, ~ odéon som ötVer"

Gymnase och Gymnase som

rätt och slätt fick lof att för någon

tid helt och hållet försvinna.
Och ett annat misstag. Man togicke

ens under debatt ett entreprenadanbud
om att åter iståndsätta teaterninom 60
dagargenomattorganisera trenne skilda
arbetslag hvilka skulle arbeta åtta tim-
mar hvarje. Man fäste lika litet af-
seende därvid som vid afsägelsen at
privat fördel på material och dylikt

—
Och i da<* står man sålunda ansikte
mot ansikte med den beklagliga värk-
likheten

- Moliérea trupp utan last

hem och arkitekten Louis' vackra ska-
pelse öfverlämnad åt dåligt administre-
rade entreprenörers hugskott.

*
Sedan lördagen den 1 september är

Comedie-Francaise nu installerad i loka-

len vid Rue Blanche och har där gif-
vit sin första represenation. Flyttnin-
gen och arrangementen äro gjorda med

hänsyn till lokalen och kommer dar

varonatt räcka blott sju veckor. Under
denna tid kommer reperto^at upp-

taga endast repriser och sjalffalle stjc-

ken med hvarken stor personal eller

20 oktober får Comedie-

Francaise därefter taga hemvist i r lhea-

tre Sarah-Bernhardt" vid Chåteletplat-
sen där Moliéres hug sannolikt kommer
att göra sin encrée med Yiotorien Sar-
dous vackra drama Patrie"

—
hvarä

de så plötsligt afbrutna repetitionerna
inom närmaste framtid torde återupp-
tagas.

Kär man så sist och slutligen får
'

åter inflytta i det gamla hemmet —
får den se som lefver. L.

—^"»►-
— "

Notiser.

Den första nyligen afslutade cykeln
af de mycket omtalade Colonnakonser-

■ terna vid Pariserutställningen „Gamla
Paris", har omfattat inalles 189 kon-
serter under en tid af tre månader.
Af dessa voro 52 egnade åt uteslutande
iransk musik, 54 åt utländsk musik.

■ andra 54 buro en alt igenom interna-
" tionel prägel och ytterligare 29 bjödo
. på endast s. k. lätt musik. Af de rent

■ franska konserterna upptogo 28 pro--
gram arbeten af Berlioz,Bizet,D'lndy,
Lalo, Massenet, Pierné, Saint-Saens och

- Windor. Bland de 54 utländska pro-
- grammen voro 2'.i anslagna ensamt är

Beethoven, Mendelssohn, Mozart och
Wagner.

*
En nUnitéd States Naiional-opera"

har nian för afsikt att grunda iNew-
York på initiativ och med subvention af
amerikanska penningemagnater. Skulle
man ej lyckas i New-York finna någon
för företaget lämplig scen, eller någon
teater möjlig att nyinreda för ändamå-
let, har man för afsikt att uppföra ett
fullkomligt nytt, eget hus. Föreställ-
ningarna skola gifvas företrädesvis på
engelska språket, någongäng eventuelt
pä tyska eller franska. Underhandlin-
gar äro inledda för besättandet af öf-
verregissörs- och kapellmästar-platserna
med framstående europeiska fackmän.

prick alltid

„jMonopole sec"!

QQQGQQUOOGOQ
Mineralvattenfabriken

§amfa§
rekommenderar sina tillvärkningar.

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

O® QQo

O

000

1 allmänt erkänt billigaste priser

Jill Ml
Helsingfors, Bi."unsgatan 12

OBS! Till landsorten sändes fritt em-

balleradt samt nedkördttill järnvägellet
ångbåt
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Svenska Teatern.

Torsdagen den 20 September 1900. kl 7; e. m

Lim rus o irms:i ta
Gästuppträdande af Fru Alma Fohström

Romeo ocb ]u!ia.
Opera i 5 akter med prolog af Gounod

Personerna
Hr. Carlander.
„ Nordal Brun

Capulet
Romeo

å.rveschauwPater Lorenzo....
Tybalt, Capulets brorson Lindblad

Allum.(Irefe Paris
Mercutio / „ Berger

\ „ Tell.Benvollio
LundinGregorio, betjent hos Capulet

Frk. Ött.Stefano, Komeos page
Julia, Capulets dotter
Gertrud, Julias amma
Hertiginnan af Verona
En klosterbroder . .

Fru Carlander

Damer och herrar. Anforvandter till husen Montagu
och Capulet, Borgarer iVerona. Hertigens svit.

Munkar och korggossar, maskor, soldater,
pager och betjenter
Scenen är i Verona

Fru Alma Fohström) Julia

Börjas kl. 7io och slutas omkring kl. I0,:.o e. m

fe!

bl
. so

fri rm\
a .9
</> ed___j___ar

Cfi

Största och rikhaltigaste lager.
Mycket billiga priser.

Dahlbergs Pappershandel, f
Alexandersgatan 15. $" Norra Esplanadgatan 23. O

Champagne

Mont de Bruyére
sal jes i minut hos de flesta Herrar handlande

Serveras S, alla större
tioner. Partilager hos

B_M"Ernst Toliander.
S. Magasinsgalan 3. Tel. 18 43.

Hotel Kamp.
Sång o. Musiksällskapet

„Colombo".

Onsdagen den 19 September 1900

Program

Engels K
4. Ungersk dans
5. Variationer ur leraren i Sevilla

igas Sig. Za
Audran

Ouve Zampa

9. Violinse
0. Luna-\V

11. S
13. Riiuber-A

„lPrima"
är en nv

Papyross,
kisk toba 1parti, från eget f

Fredr. Edv. Ekberg.
52 Alexandersgatan 52

fldtel Kamp
(Fesfsalen.)

©5/ €& <?_> t&>

Table dhöle kl. 3—6 e. m.

Middagskonsertkl.1;4-Be.m. |

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m
©_> s?^ z& t&

Ledig annonsplats

Hels rs. Hnfvuds sbladtts Nya Tryckeri, 19 O

1. Jafirmarktsbummel Mars
2. Iranier zusammen, Mazurt
3. Auf dem Meere, Walzer.,.
i. Gavotte '.
5. Violoncello sole

Erinnerung

Ouverture zn Diebische Elster
8. Solosång, utföres af
9. fnte

alzer
11. Solos

Kieiner Marsch

H:fors Kemiska Tviittiiiråtliiiiiti

Vårkostymer m. m. rengöras

W:m, EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg

$ Smakfulla och vackra $

? Vy-Postkoi-t ?

IfMMédÉMMMiéMå

Ma Strå- k Flati-
fatts MMolapt.

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommendera i

Filthattar

Damer & Barra
Underkjolar
Winferfoi&ssar

Korsette -, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

IWfWWW^Wf
Fredr. Edv. Ekberg.

k KonditoriBucri
52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

Biljettpriserna äro:
Länstolar

Parterr n:ris 33— 72

73— 154n
Palterr g

Parterr avantscen

Parterr log

Första radens fond

Andrn radens fond

Aiidr.i radens avantscen

Tredje radon fond

avantscen

OBS.! Teaterns biljetkcmtor är öppet
representationsdagarna söcknedagai
från kl. 10 f. m 2 e m. samt från
kl. 4e. m. Sön- och 1lälgdagar från
kl. 9 10 f. m., 1 2 niidel. samt från
kl. 4 e. m

OBS.! Biljetter kunna rekvireras per
telefon N:o 387 å tider, då biljettkon-
toret är öppet

N. Leibowitsch
massör och sjukgymnast
Kyrkogatan 5 Telefon 30 57

fr. 11 -1 och 6 — 7 e. in

kursHno-ätt fullständig teoretisk och praktisk
[ångårig klinikpraktik specielt ifeirur-
1. Behandlar såväl damer som herrar.

Telefon 27 80. Telefon
Velocipeder emottagas till förvaringöfver vin-

tern. Maskinernarengörasoohjusteras samt ärohrand-
försäkrade. Alex Pelanders Velocipedaffär.

Helin & Wasiljeff 8. Fabiansgatan 8.

Ledig annonsplats

52. Telef. 2178. Helsingfors.

Ledig annonsplats

Hotel Kamp.
Sång o. Musiksällskapet

„Colombo."

Torsdagen den 20 September 1900

Program
Schw
Picinett
Mari.

föredrages af Sig. Buongio
. .Gounodau Faust

Bossini.
Sig. Rus
Maseagnar Cavalleria Rusticana

■res af Sig. Marietta C

(Mimmi Talen)

Andregatan 15. Telefon 507

fort, väl och billigt


