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„SVEA"
Brand & Lifforsäkrings

Aktiebolag

Nya glasmagasinet
Esplanadg 37.

Kontor

Oscar Alexiz. Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

N:o 5. 1900.

»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. »»«
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyå.
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Jakob Ljungqvists

Atelierfotografiska
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

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

Nya Tapisseri-
affären-

Telefon 3201Hagasundsgatan 2.

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment

Vid partiköp rabatt.

El Viso
å 15 p.

en mycket god Holländsk Cigarr fås i
Bromans Cigarr & Tobaksaffär.

Uninonsgatan 27

"^. "̂**- "̂^'-^""<S-"V*. "»V '^"■^"^v

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag

Söndagen den 9 September.

Geogsgatan 16, Telefon 2770.

Svenska Teatern.
G~T -yQr- —-i^-a

Söndagen den 9 September 1900
kl. 7,30 e. m.

Kärlekens krokvägar.
Komedi i 3 akter af Tor Bedberg.

Personerna

i Drak(

gda, bennos svärdotter, enka IXk Wikhm.
assessor Wallert

Hr Sandberspten Bränder, vid flottan
lh- Svedbergpten Ollvon, vid armén

i Ella Rynius

en försiggåi vid en större svensk badorl nnvarande tid

Börjas kl. 7,.0 och slutas omkring 10 e. m

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 27■'^"*'-jm*"^"^r.<o>r'*i!*;'^;'*&:'**.''*- r^*"*'

MAGASIN DU MORD.
Ordres

Äkta Benediktiner

Munk Likör
upptagas at Bl» SIM WkKlilätf.

Fabriksaktiebolaget Strix Tehdasosakeyhtiö.
Emil Åström

Helsingfors, N. Magasinsg. !Tel. 231
Helsingfors(Enda representant för Finland)

„SKÄNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:

Ledig annonsplats

J. H Wickels
Vinhandel

Af raks Punsch,
prisbelönt med guldmedalj vid många
Utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (I)iplöme d'lionneur) vid ut-
ställningen i Bordeaux 1895.

Avg. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors Telef 169.
rillvärkningen står under kontroll ai

Tilosofi 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 & Tricoivaruaffär
Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser

Hufvuddepot af Dr.Lahmaims un-
derkläder.

Ensainförsäljn. af JouvillS & C:o's
i Grenoble världsberömda handskar.
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Kontor Vestra kajen 18
G. F. CARLANOER.

Ledig annonsplats
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Sång å MuAksällskapet ..Colombo . frän kl. 8 e. m.

frän kl. 4—6 e m. . ,— — — — — — — — — " ' " — —

IMII^S mAPOLLO.
O t 5 t\tFo!7^TT^ a TJT Fotografisk Atelier.

A«. i)V KlSi£i HAJEIJU Porträtter i visitkortstormat å 6 mk, or duss
N. Esplanadg, 31.

(Catanis hus)
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Harald Wasastjemas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4
Första Rysska Försäkrinffsbolaffei

grundad! 1827 Generalagenturen
1. TelefN. Magasing 231

Brand &. Olycksfallförsäkring 4-

Emma KriilPs

:

MOI>K 4FFAK
Inneh. Emma Wickström

Glogatan 3,
ifMär ständigt försedd med det nyasteibranchen och

utför förstklassigt arbete.

i& k Iriliismm
Gerda FrischChampagne

finnes i lager hos herrar
vinhandlare.

FrökenJ Gerda Erisch, som ipågens roi i Fi-
garos bröllop" presenterade sig lörpublikenhärstädes
är ännu helt ung, föddi Stockholm och har tillhört
scenen endast några få år Hennes debut skedde på
Vasateatern år 1897 som Fiorella i „Frihetsbröderna".
Spelåret 98— 99 var hon engageradhos Ranft iStock-
holm och utförde därstädes med ovanlig framgång
diverse partier, bland hvilka må nämns Marie i „Fli(A
korna i^n^^^^^^AUkhmT^^^^^^^imi^^MrlniteiMm. fl

Fröken Frisol. har under den korta tid hon
tillhört scenen förskaffat sig ett namn och en popu*
laritet, som gjort henne till Stockholmspublikens
förklaradegunstling, detta tack vare sia vackra ap-
parition och den intelligens hon nedlägger på de upp-
gifter, som anförtrottshenne.
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tis laiHDen enda värkligt praktiska SKRIV MASKIN m
som finnes är

(Hotell Kamp)HA 3131OND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift skolmaterial,

och utländska
Skolböcker

af alla slag. IFinnes på lager ho In-
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
pappérssorter. - Finska kuvert
i rödt och gult för korrespon-
dens på utlandet.Generalagenter för Finland & Skandinavien

'lim— ' »"""

Operakällarens Restaurent
* la Cart hela åt^l^"åu\

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors

Försäljningiparti ochminut af endast äkta utländska
Viner &

Spirituösa

teäftte. Nya Barngarderoben
Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER.
Beställningar emottagas

K. F. LARSSON

IRIS
21 Alexandersgatan21

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

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

göra besök i vår affär och hoppas vi kunna
fullt tillfredsställa ärade kunders anspråk med
våra nuvarande priser.

Aktiebolaget IRIS. 21 Alexandersgatan

(ISiiårs Nya Musikhandel.
Fazer & Westerlund

Tel. 14 31 Fabiansg
-.16

Nu inkommet stort nytt lager utmärkta

.Flygjlsar
Pianinos

Harmonier
Rekvirera våi nya piano och harmoni

katalog, som sändes franco på begäran

Korsetter.Specialaffär för
Svenska prisbelönta& andra utländska fabrika^

ter ialla storlekar samt prislägen.
Största urval af korsettfjedrar & planschetter

till billigaste priser, hos

O. Grundström.
N:o 48 Alexandersgatan N.o 48

ndre Middagsbetällningar, Sexor från 2,50
ftonkoncert fr. kl. 12 B— n.j

Figaros bröllop

Första akten. Figaro mäter upp
plats för sängen i det för honom och
hans tillkommande maka, Susanna, af-
sedda rummet igrefve Almavivas slott.
Det är beläget mellan grefveparetsrum.
Susanna låter Figaro veta, att grefven
börjat kasta sina ögon på henne, och
att han afsett det här rummet för en
mötesplats med grefvinnans lilla kam-
marjungfru. Alt detta har sångmästa-
ren Bazil berättat. Figaro svär att
vara på sin vakt. Marcellina och Bar-
tholo inkomma. Hon ber denne göra
Figaros tillärnade äktenskap om intet
genom att tvinga honom att infria ett
skriftligt äktenskapslöfte, som han gif-
vit henne. Gretven skall säkert med
nöje lämna sitt bistånd. Bartholo är
förtjust att få gifta bort sin gamlahus-
hallerska med Figaro,hvilken hjälp till
att beröfva honom hans unga pupill,
nu grefvens maka. Han sjunger en
aria öfver härndens njutning och lofvar
att genomdrifva processen. Cherubin
kommer och uppsöker Susaana. Han
är förtvinad öfver att grefven afskedat
honom från page-tjänsten. Grefvinnan
måste ändtligen söka att blidka sin ge-
mål. Cherubin rycker till sig gref-
vinnans hårbaud och lämnar Susanna
i stället en romans, som han diktat
till kärlekens lof. Greivinnan inträ-
der. Cherubin gömmer sig, men upp-
täckes slutligen af den svartsjuke gref-
ven. Bondfolk intågar och betygar
slottets herre sin hyllning. Grefven
lofvar att förlåta Cherubin. Han ger
honom ett kompani i sitt regemente
med vilkor att han genast reser.

indra akten. Grefvinnan är tröst
lös öfver sin gemåls svartsjuka. Fi-
garo föreslår att man skall spela gref-
ven ett spratt. Man sänder honom en
anonym biljett, som underrättar honom
att grefvinnan har en älskare. Sv-
sanna skall låtsas gifva vika fiir gref-
vens iimma låga och stämma möte med
honom i skymningen i slottsparken.
Cherubin skall gå dit i stället iSu-
sarmas kläder. Därpå skall man öf-
verraska grefven. Förslaget gillas.
Under det Susanna håller på att ordna
pågens omklädsel, öfverraskas man al
grefven som vill komma in. Man lä-
ser in Cherubinisidokabinettet. Gref-
ven inträder, ett rof lör en häftig
svartsjuka. Han tror icke på sin ge-
mals försäkran, att det är Susanna som
är i kabinettet, utan vill själf öfver
tyga sig därom. Han vill genast an
skaffa verktyg för att bryta upp dör-
ren och skyndar ut med grefvinnan.
Cherubin låter under tiden Susanna
komma in irummet och hoppar själf
ut genom fönstret. Grefven återkom-
mer med sin gemål, som nu tillstår
att det är Cherubin som är därinne.
Stor är grefvens häpnad när Susanna
i stället visar sig. Han ber sin maka
om tillgift för sin ogrundade svartsjuka.
Emellertid börja grefvens misstankar
att vakna på nytt. när gamle träd-
gårdsmästaren Antonio kommer in och
berättar att en karl nyss har hoppat
ned i trädgårdsrabatterna. Figaro för-
säkrar att det var han. Cherubins
officersfullmakt, som man hittat i träd-
gården, betyder ingenting. Figaro hade
haft den med sig lör att grefven skulle
sätta sitt sigill därunder, hvilket denne
glömt. Marcellina. Bartholo och Bazil
komma och fordra att Figaro skall in-

fria sitt äktenskapslöfte tillMarcellina.
Grefven lofvar att saken skall lagli-
gen beifras.

Tredje akten. Sedan Susanna lofvat
grefven att möta honom på aftonen i
slottsparken, inträder domaren Don Gar-
zio ocli förkunnar att Figaros dom ar
fäld. Han skall antingen gifta sig
med Marcellina eller betala de 2,000
piastrar han är skyldig henne. Figaro
förklarar att han är adelsman och att
han endast kan gifta sig med sina
hiiga föräldrars samtycke. Då han var
ett litet barn, hade han, invecklad i
en dyrbar linda, bortröfvats från ett
slott. Han visar ett i sin arm inri-
stadt tecken, hvilket Bartholo och Mar-
cellina genast igenkänna. Figaro är
deras förlorade son. Processen har
sålunda fått en oväntad lösning. Fi-
garo är oförhindrad att flva bröllop
med sin Susanna. Hon inkommer nu
och medför den summa, med hvilken
Figaro kan köpa sig fri från Marcel-
lina. Hon blir icke litet öfverraskad
att se sin blifvande make i armarne
pä ilen gamla hushållerskan. Hon blir
dock genast upplyst om rätta förhål-
landet. Grefven skummar af vrede.
Marcellina lämnar Figaro hans skuld-
sedel i hemgift och vill i dag på so-
nens bröllopsdaglata viga sig vid Bar-
thola. Grefvinnan kommer nu öfverens
med Susanna att honikammarjungfruns
kläder skall möta sin gemål iafton.
Hon låter Susanna tillskrifva grefven
en kärleksbiljett, som förseglas meden
knappnål, hvarjämte afsändarinnan an-
håller att återfå sigillet. Bröllopståget
intågar, under det Susanna lämnar gref-
ven biljetten.

Fjärde akten. Barb&rina letar efter
den knappnål, som grefven bedt henne

lämna till Susanna såsom ..sigillet till
stora linden". Detta far Figaro höra.'
Okunnig som han är om grefvinnans
och Stannas möteskomplott, förtviflar
han öfver sin hastrus förmenta otrohet
och besjunger i en aria kvinnornas
ialskhet och mänuen3 blindhet. Nu
inträda grefvinnau och Susanna. De
ha bytt kläder och nu följa en mängd
komiska förvecklingar då både grefven,
Figaro och Oherubin gå i fällan. Äfven
Barbarina, hvilkeu här har stämt möte
med pågen, bidrar till härfvans intrass-
lande. Slutligenanländabröllopsgästerna
med facklor och det blir ljus i saken.
Grefven ber sin maka om förlåtelse.
Alla glädjas öfver sakernas lyckliga
utgång, och man sjunger ien jublande
kör kärlekens lof.

■<«»►

Mignon

Första akten Pä ett värdshus ier
tysk småstad har en skådespelaretrupp,
som för tillfället är utan engagement
tagit in. Philine är truppens prima-
donna, Laertes en af dess medlemmar
En gammal svagsint harpspelare, Lo-
thario, går omkring bland gästerna och
blir bjuden pä en bägare vin. Jarno
kommer äfven dit med sitt akrobatsäll-
skap och zigenarband. som dansa för
pengar. Slntligen skall äfven Mignon
utföra sin äggdans, men sårad af det
kalla skratt, de djärfva blickar, som
mötahenne, trotsar hon sin herres vrede
och vägrar dansa. Jarno rasar och
höjer käppen mot henne, Lothario kan
ej försvara henne, — då inkommer
Wilhelm Meister och räddar henne.
Hon tackar honom, och sedan han haft



AXEL PiHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 188H
Ledig annonsplats

Kaisaniemi restaurant
rekommenderas för enskilda säll-

skåp & tillställningar

G. A. Wickström.
"Beklädnads-Bolaget Aalto & C:o

Bangatan N.o 9. Telef. 15 05
Kostymer, Paletåer och g2r.St.at.er för fest,

visit- och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om-
sorgsfullt.°

Godt material, fin snitt och skickliga arbetare.
Priserna särdeles moderata.

Färdiga kostymer,paletår ochbenkläder på lager.
Frackkostymer uthyras.

jiekl&dnads-BolagetA.alto & C:o
Sangatan N:o 9. Tel. 15 05

Ivar Schoultz

Boulevardsgatan 28

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Syyskuun 9 p:nä 1900

Alennetuilla hinnoilla

KRISTITTY.
(The Christian.)

I-näytöksinennäytelmä yroloogineen. Kirjc
Hall Caine. Suoment. Aino Malmberg

Henkilöt
Pastori John Storm
Lordi Stora

Kaarle Halme
Axel Ahlberg.
Emil Falck.
Katri Rautio
Benjamin Leino.
Adolf Lindfors.
Oskari Salo.
Knut Weckman

Pastori Quayle . . .
Glory Quayle ....
Isa Lamplugh....
Arkkidiakoni Wealthy.
Lordi Robert Ure . .
Horatio Drake....
..Farao-kuningas". . .
Teaatterin johtaja . .
Veli Paavali ....
Rouva Callender . . .
Polly Love .....
Betty \
Nettie \ kolme sulotarta
Letty J
Liza

Eino Salmela.
lisakki Lattu
Pietari Alpo.
Mimmy Leino.
Maria R.ängman

{Kirsti Suonio.
TyyneFinne.
IElvira Willman.
Elli Tompuri.

Näytökset.
Proloogi. Lemmen tiet risteilevät. (Peelin linnanrau

nioilla Man saarella). (Kaksi vuotta kuluu).

i.nen näytös

Kukkatemppeli. (Sali varieteessa Lontoossa). Viikko
kuluu.

Toinen näytös

Orjantappurakruunu. (Klubihuone P. Maria Mag-
dalenan kirkon vieressä Sohossa). Viikko kuluu.

Kolmas näytös

Lemmen voitto. (Gloryn huone Clements Innissä)
Tö kuluu

Neljäs näytös
Lemmen uliri. (Klubihuone P. Maria Magdalenan

kirkon vieressä Sohossa .

Ovet avataan k.lo 7 Näytäntö aikaa k.lo \A ja loppuu
k.lo 1,11

Ledig annonsplats

m4Helsingfors Elektriska
AktiebolagBelysnings

Ledig annonsplats Telef. 916Kasarminkatu 27

Toimittaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita

Gambritti Restaurant.
OQOOO©0000000

MineralvattenfabrikenSlvori & 4* 4*
4? Merikannon §anifa§
Piaiiomakasiiiii rekommenderar sina tillvärkningar

Fabrik & kontor, Lappviksg. N.o 8
Telefon 31 91.Wiipurissa fHelsingissä

Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. W Tel. 29 22. ©0 00000000 0

Största och bästsorteradc

land af alla slags

Möbler
till allmänt orkant

hos

Helsingfors, Bi
OBS! Till landsorti

balleradt samt nedkö
ångbåt

ett samtal med henne,köperhan henne
fri från Jarnos tyranni och ämnar an-
förtro henne åt goda människors vård.
Hon vill följa honom, klädd till page,
och slutligen ger han sitt bifallhärtill.
Wilhelm gör bekantskap med Laertes
och Philine, den senares koketteri gör
ett visst intryck på honom, och då hon,
jämte hela truppen, blir inbjuden till
en baron von Rabenstein, för att med
sina dramatiska produktioner illustrera
en fest, som han skall gifva, och hon
erbjuder Wilhelm en plats isin vagn,
antager han förslaget. Philine har en
annan tillbedjare, Fredrik, enung sprätt,
brorson till baronen,som hon behandlar
ganska kallsinnigt, och som ej ser Wil-
helm Meisters framgångar hos densköna
med blida ögon. Mignon bjuder sina
gamla kamrater izigenarbandet farväl
och följer sin nye herre.

Andra akten. Philine är isin bou-
<ter syssalsatt med att läsa kärleks-
biljetter. Wilhelm kommer, följd af
Mignon, som är kläddtillgosse. Philine
koketterar för Wilhelm ochlockar slut-
hgen ur honom en kärleksförklaring,

stor del för att plåga Mignon. Dä
denna blir ensam, söker hon att med
s'ngamla zigenarvisaförjagaallasorgsna
tan^ar, hon dansar och leker, speglar

Tobaksfabriken

„SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommende
ras åt tobakskännare; försök „Casino

I", „Samson 2" (Trämunstycken)

och "1899
Kommissionslager iHelsingfors hos

Frans Lindberg

sr^Alexandersg. 52. TeietonNi

si^ochprofvar på skämt Philines smink
på sitt eget ansikte. Slutligen störtar
hon ut irummet bredvid tor att till-
fredsställa ett infall, hon fått Fredrik
kommer in genom fönstret, glad åt att

åter vara i förtjuserskans närhet. Han

påträffas af Wilhelm, de råka iord-

vexlino- och draga slutligen sina värjor,

men skiljas af Mignon. som inkommer,

iklädd en af Philines klädrJngan Fre-

drik går att hämta Philine. Wilhelm
säger ät Mignon, att hon måste ämna

honom, de säga hvarandra farväl, och

ofverraskas af Philine och Fredrik, juat

då han till afsked sluter henne i sin

famn Då PhUine hånfullt säger, attj

hon kan skänka heune klädningen, sön-
dersliter Mignon dess spetsar och stör-
tar ut.

Andra tablån. Utanför det festligt
upplysta palatset irrar Mignon omkring
och är just på väg att störtasigivatt-
net, då hon får höra sorgbundna har-
poslag, och Lothario inkommer. Hon
klagar sin nöd förhonom, och då applå-
der och jubelrop höras från festen, diir
Philine just nu firar triumfer, önskar
hon, att alla må förgörasaf eld och
brand. Den svagsinte gubben hör detta
och skyndar ut.

Alla komma ut ur palatset, och Phi-
line omgifves af beundran och hyllning-
Hon skickar i sitt öfvermod Mignon
att hämta en bukett, som hon glömt a
teatern, och denna går, fast hon vet

hvad som förestår. Eld bryter ut i
palatset, Wilhelm skyndar in att rädda
Mignon, och i samma ögonblick som
det störtar samman, kommer han ut

ined henDe afdånad i sina armar.
Tredje akten. Wilhelm och Lothario

ha fört Mignon, som varit mycket sjuk.
till Italien, och här vaka de båda ötver
henne. Då Lothario får höra att de
uerinna sig på en grefveCypriani slott,
synas minnen vakna i hans omtöcknade
sinne, och han går, förbjudande|Wi;-

helm att följa. Mignon kommer och
Wilhelm säger henne, att han älskar
henne. Philine, som följt efter dem,
höres sjunga utanför,men Wilhelm upp-
repar, att det blott är Mignon, han
älskar och hon tror honom. Lothario,
som ej är någon annan än Cyprianus,
som irrat omkring som harpospelare,
sökande sin dotxer Sperata, som bort-
stulits af zigenare, inkommer i enprakt-
full drägt, bärande ett skrin, hvari han
bevarar minnen af sin dotter. Han
visar dem för Mignon, härunder vaknar
hennes minne, och Lothario återfinner
i henne sin begråtna Sperata. Han
välsignar Wilhelm och henne.

-«-►-

prick alltid

„jMonopole sec"!

O1

0

©

*JLtfW>**^
Nutidens förnämsta antiseptiska

toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödar kolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakterie på

en mirmt
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent i bakteriologi vid K
Karolinska InstitutetiStockholm

D:r Axel Holst, Professor iallmän helsovård
vid Universitetet iChristiania.

D:r F. Huedpe. Professor iallmän helsovård
vid Universitetet iPrag.

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

D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis

D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo-
ratorium å Kliniska Institutet i St. Pc-
tersburg

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vid Farma
ceut. Institutet iStockholm, m. fl

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

Jill PaistM
'imsgatan 12
11 sändes I'ritt em-

rdt tilljärnvägelloi

billigaste priser
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I*l Smakfulla och vackra v

J Vy-Postkort *
Största och rikhaltigaste lager.

Mycket billiga priser. J
♥ Dahlbergs Pappershandel, ♥
$ Alexandersgatan 15.

*" Norra Esplanadgatan 23. <*
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3 Mont de Bruyére å
säljes i minut hos de flesta Herrar handlande. I

_I_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_MX...Xl & restaura- O*

*
al'

Serveras å alla större
Parlilager hos_. tioner

O Ernst Tollander.
5. Magasinsgalan 3. Tel. 18 43.

Hotel Kamp.
Sång o. Musiksällskapet

„Colombo."

Söndagen den 9 September

Program

1. Defilé-Marsch Svendsen

Ganne.
Morena2. Mousmé-Mazurka

3. Toreador-Walzer
4. Calif-Ouverture.
5. Mandolinen Terzet
(i. A Petits Pas . . Seidess

sas'ni-1
Mar etta (8. Solo-<

10. Violin-So
■ sang-\"

ilio Coloml. Sig.Ruscc
12. t

„Prima"
är en ny

fapyross,

Fredr. Edv. Ekberg.
52 Alexandersgatan52

&>»Jt^&§

Ma Strå- k Filttatl-
fatts Mloliet.

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommendera]

Filthattar

Damer & Barn
Utsdfi€2B ,3k|©iar

Winterblusai*
Korsetter-, Linnekläder och

Danska Handskar 2:50.

wmwmwmtm®
Fredr. Ec!v. Ekberg.

k KonflitoriBaiGri
52 Ålexandersgatan 52

Helsingfors

Telefon 27 80. Telefon
Velocipeder emottagas till förvaring öfver vin-

tern. Maskinerna rengörasoch justeras samtäro brand-
;. Alex Pelanders Velocipedaffär
Helin &. Wasiljeff 8. Fabiansgatan 8.

Ledig annonsplats.

Hotel Kamp.
Sång o. Musiksä iskapet

„Colombo."

Mandagen den 10 September 1900

Program
1. Toreador-Marsch

Ganne.2. Scandinave-Mazurka .
3. Dome-Caresse, "Walzer
4. Nabucco-Ouverture m5. Clarinette-Solo . .
6. Hochzeits Ständchen

■■■Zaccut.
Klose.

Mondnac Walzer Strauss
Sig. Marietta Colombov .^oio-ivrsani^

9. Madame Ango
10. Violoncello-S Sig. Bongiovanni

Sig. Busconi11. Solo-G(
12. Galopp

Ledig annonsplats

Svenska Teatern.
CNJ \\]?~~*iy~:'

,1111 rus o H'l'ilSil Kil
Mangaen den 10 September 1900 kl teB e. m

gifves

Opera i4 akter af Amhroise Thomas
Öfversättning af Frans Hedberg.

Dirigent: José Eibenschiitz

Personerna

Mignon Fröken Matilda Keyser

Philine Asta Pera
Herr Axel LindbladWilhelm Meister

Lothario Albert Arweschoug,

Laertes Herr Carl Carlandei
Jarno Richard Lundin

Fru Marta Carlandei
Herr Carl SamuelssonAntonio

Borgare, Zigenare, Skådespelare, Herrar och Damer
Bondfolk. (Förstaoch andra akten iTyskland

den tredje i Italien omkring 1790.)

N. Leibowitsch
massör och sjukgymnast
Kyrkogatan 5 Telefon 30 57

IV. 1 1 . e. m

Genomgått fullständig teoretisk ocli praktisk
kurs. Mångårig klinikpraktik specielt ikirur-
giska fall. Behandlar såväl damer som herrar.

.UEKA r::i::^s teatern.

Svensk Opera.
liiljiiim o ierasa

(Direktion: Emil Linden)
Söndagen den 9 September 1900

För andra o. sista gängen

irolFfi 01
Opera bulta i 4 akter

Musiken af W. A.. Mozart

Personerna
Grefve Almaviva Hrr Alb. Aiwechoug,

Frk. Asta Pera.liretvinr^
l-"igiii: ;refvens kammarrjc

Hrr Carl Carlandernare
Susanna, grefvinnans kammar

Frk. MatbiIda Keyer
Frk. ( rerda Frisch
Hrr Hj. Söderlund

Cherubin. grefvens page. .
Doktor Barthola, läkare . .
Marcellina, han hushållerska
Ba/.il. sångmästare

Fru Marta Oarlander
Hrr A. Lindeberg.
Hrr R. Lundin.Antonio, trädgårdsmästare

Barbarina, Antonios dotte
Don Curzio, domare . . Frk. Maria Boklund

Bondfolk, Domestikei
Scenen är på slottet Aguas-Freseas, 3 mil

ifrån Sevilla

Börjas kl. 7,50 och slutas omkring kl. 10,." e. m

1900

s N Trvc

Ledig annonsplats

Hotel Kamp.
Sång o. Musiksällskapet

„Colombö".
Tisdagen den II September 1900

Program

1. Unter dem SiegesbanheH^^H^^l
2. Carlotte-Mazurka.
3 Espagnola-Walzer.
i. Cavatine f. Flöto avs „Barbier v S?

villia" vorgeitr
5. Dichter u.Bauer, Ouverture-
6. itegiments-Marsch.

7^^iebestr^H^nacjwlen^Bfd!e
9. Violin-Duett Gr

vorg. Sig. Colombo u. Periolo

i 10. Faust-Potpourie.
11. Solo-Gesang. .
12 Galopp.

Hårs Kemiska l
(Mimmi Talen)

Andregatan 15. Telefon 507
Vårkostymer m. m. rene-öras

fort. väl och billigt

Marsch

Sig. Buggero

g. Marietta Colombo.

Sig. Ruscon

tetli11'iitt ring


