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Kontor

Oscar Ålexiz.

N:o 43

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

CO

"C3an

Jakob Ljungqvists

b AtelierFotografis
Alexandersg. 19

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

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

Hya Capisseri=

fiagasundsg. 2. telef. 3201.

a gtörstaui^al!
W obs.! Ullgam stort sorti-

ment. Uid partiköp rabatt.

ibM.Eonditopi
40 Alevandersgatan 40-

Telef. 21

»»££€€€€€ee
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
asärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

Tidning för Helsingforc

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag

Fredagen den 7 December

Inkasso & Fastighetsbyrå.

Svenska Teatern.
5

~-r— "\f|y—
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Fredagen den 7 December 1900
kl. 7,30 e. m

För tredje gången.

DEN RÖDA KÅPAN.
(La robe rouge)

Skådespel ifyra akter af M. Brieux. Fri öfversättning från franskan af
K. Wetzer

Personerna
Herr Svedberg.Mouzon

Vagret Malmström.
Engelbreoht,Etchepar
Castegren
Ahlblom.

Greneralprokuratorn
Mondoubleau . .
La Bouzule . . .
Ardeuil

Stavenow.
H. Sandberg

Gendarmlöjtnanten Larsson.
Precht.
Hnltman

Bridet
Sekreteraren
Vanetta Frk Svanström
"Htchepares mor Fru Bränder.

Frk Tsohernisohin
Fru Lindh.

BVu Vagrnt
Catialéna

Frk ViklnndFru Bunerat
Bertha Vagret
Bunorat

Frk Ahman.
Herr Lindh.
„ Bareklindåssisdomstolens president

LindströmEn vaktmästare
V. SandbergEn betjänt

Gendarmer

Börjas kl. 7,\w och slutas omkring kl. lO,w e.m

Sundströms Fotocjrafiatelier, Fabiansgalan 27

A. W. Eklunä Co.
Vin- & Spirituosahandel

Skilnadsgatan 19

Telefon 310

* * jul cxpesition i €dltindska * *
****** bokhandeln* * * * * * *

& Lifförsäkringsaktiebqlag:

¥ V V v v V V V VV V VY V Y-V V V VY*

v v v . jy v V
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QbmnpagiK [*&.

a cb g, g, l^citns a 0 © e
säljcs hos Rerrar vinhandlare
och serveras å alla förstaklas-
sens restaurationer o o c o

E. A. Hjelt
Relsingfors

Senerplagenl förlinland.

*»»£€€€€€€"

Arabia Förgälj-
nin^s-JVla^a§in,

(Inneh. Q. F. Stockmann)

Utställning af fabrikens samtliga till
märkningar, såsom:
Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,

äfvensom af

liffala Qlasbruks
tillv

Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,

SKANE", Brand-

MAGASIH DU EiOBO.

Georgsgatan

?^K

SVEA"
Brand & Liffcrsäkrings

Åktiebolaj

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228
J. N. Carlarider.

1900

6, Teiefon 2770

Glog. 2, Hotel Kamp

Jlomkrukor, Vaser m. m

gar, såväl enkla som slipade

Kannor, Ostkupor m. m

Middaa stTnser t HÖtel Kamp Af t oliVoTs er t»MUUdgbRUIIbCI I å MusiksäM t ..Coiombo-. fran U. Be. m.frän kl. 4-6 e. m. i , —

A.TELIER JLPOLZ.O*

i

C, P. DYKEHDAHL Fotografisk Atel

iiljvid

Äug. ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsi icfors Telef 169

rillvärkningen står under kontroll ai
FiJosoii D:r Hj Modeen,

Olga B vI é r
Modist

Skilnaclen (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238

We^teriunds resfaurant.
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard.

inniiii

r C. Jabfs
Y;le&.TricotvaruifFärj
Norra Esplanadg. 37. Telef. 172?H
\ älsorteradt Inger,

billiga priser
llufviuidepot af Dr. Lahmanns

underkläder,
Enb&mfOrsfl af Jouvins &iC:o's i Grenoble världaberömda

handskar
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prihlieli |^^^^H^^^|
många utstiillning-tr. Högsta
utmärkelse hedeispris(D.plö-
me <riioin]eur) vid utställnm-
."■pniI^ordeaux 1895.

Kontor Vestr?. kajen 18
C. F. CARLAMSErf

Esplanadg,
(Catanis hus)



Harald Wasasuwmas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4
I

Städernas i Finland
Brandstodsbolag Tilbarmonlska SällsKapei

lösegendom
.mottaget forsäkringar «, f[jvr och

3 belopp hvarsättas dessa h
säkrings! -

Cördagcn den $ December i<?ooOsks^iakulinin \ ■ " ■ i 40,

34:dC
C<<<<<O>>> >>> >>>>>>>>

Populära KonserunHattar
IrC Åfeib & filt Program:

liöstmössor * * * * *
Eerold

21 Alexandersgatan 21.

Sedan stor prisnedsättning på samtl
förekommande artiklar numera egt rum,
manheten att vid behof af

1 . Ouvertm ill op Zampav * "» » Wintermössor
Patii Waldteufe]2. Les

af t r skinn astrakan,bisam,n Raff
Möb'er, Möbeltyger,Mattor, Uraperier Lamp<
göra besökivar affär och ho.] pas vi kui
fredsställa ärade kunders anspråk med våi

IRIS. '.ii V,herrar och damer priser

Muffar & Boas, hos
Paus

Gad(Jol|. Weck§ell, ">. Ouverture till ..Hamlet
30. Unionsgatan 30 sert, Eör viöloncell Le Sweriti. K

(br. Georg Schnéevoigt.)
K. Carmen-suite N:o

Paus
Zug )P I— . e *± f

—
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<i. Niicturiio. för ohot Steffens
(hr. C. Steffens.)

10, Sotamarssi Kajanus
t-;
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Den enda värkligt praktiska SKRIJF MASKIN
som finnes är€. fl. Knapes Skrädde- // A M ?/ O JVD.

rietablisement. som skrifver såväl rysk som vanlig skrift
Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors, Svenska prisbelönta& andra utlän

ter i alla storlekar samt prislägen.
Största urval af korsettfjedrar &

till billigaste priser, hos
Generalagenter för Finland & Skandinavien

O. Grundström
\^å $tsfs*4i4tsfs?4!4} N:o 48 Alexandersgatan N

Aktael:agelstams illillll
■

i i ty 4

Viner och spirituösa
irekt inporterade från utland^^H

Hielt & LindgréHDen vackraste gåfva till vänner iutlandet

Finland i Bilder,

-

S. Esp
innehållande 186 vyer istort ibrmat frånhela värt land med text )>å svenska, finska,
tyska, engelska, franska och ryska.

Pris Fmk 29

Genomskinliga kuvert,
Finska vapenmärken

.Hlcxanderssatan 17.

Operakällarens Restaurant å la Cart hela Ä 8?!fe- & "in,dre,Midda?r ._. .._ ti 1 ho^re priser. Aftc koncert

£ovis de Salignac & Co.

Cognac.
Amerikanska tournéer förr

och nu.
Xya världen liar civiliserats'' alt

mer och mer och t. o. m. blitvit et
guldland för kon-aoch konstnärer, isyn-
nerhet för diamatiska anis er. Ku till
dage draga Sarah Bernhardt och C>-
quelin dkötver för a t gå från triauaf
till triumf och beräkna att uärtili fa
lägga en netobehälhnn^ på niiljone'.
F r ännu icke femtio är -e<Un b-gnt
sg en annan fransk tragedienne ocksfl
dit — den mest berömda tor de: ta är
hundrade — med san.ma förhoppning<i

och summa beräkningar men !ei därvid
ett genomgående — fiäsc i.

Om di-nna Rachels amerikanska tour-

née berättar ett pariserblad:
Ioktober manad 1855 inskeppa~e

3 g Racbel, trots väuuera och be-
undrares attryckli^a iäi och invänd-

-1 inj<ar, pä en Amerikaängare, tör att
"ata äfven den nya världen på and'»
sidan Atlanten få del af hennes sto

-
■slagna konstnärskap. Hon var enda t
34 år gaimn 1 (Sarah Bernhardt räknar
-ina 56 ; utan någon impressario, som
likt Gran tilltör-äkratsin rstiäma" e
örmögtnhet, föetog sig Rnchel re-san

pä egen b kostnad och medtagande en
dast sin broder som ekonom for (öre
taget. Hon hyste stora förväntningar
|iå framgång, då hon vidte sig u agn
Världsrykte, ■ch hoppades m dels in-
teomsterna från tourné-n kunna berudß
sina närmaste en sorgfri framtida pxi

ritens. Eachel hade ju*t dä rirat sina
siörr-ta triumfer i England, därvid hon
bl. a. emottagit ett af drottningen henne]
personligen öfverrackt armband hv.ra1
stod skrifvet i diamanter: ..Diottnin^
Victoria till Ruchel". Senare h;,de ho
uppträ-i- inlör ho fVet iS:t P«te -
■ch återvänd- darifan öfverhopad in ":

-- ;"V
P J

«*s&.

(SFescerjr
Södra Esplanadgatan 2

(Invid Salutorget)
-u Mar och de dyrbaraste skänkerDenna stora framgång och det glän-■ande ekon.,raiska resultat hon härintillsit inhöstat, uppmuntrade henuntill det nya företaget, Men då lör ti-|en voro amerikanarne mera ursprung-liga an nu, och de föredrogo en v,eker"ansös framför en tragedienne, var honan värdens stöpta skådespelerska.Haohel hade också förbisett den idetta'"' '"Pr a" annorstädes sä nödvändiga

reklamen, och h;ide gjort sig illusionen
att hennes blotta namn skulle där haf"
lika stor makt öfver publiken som l

E ropa och fylla teatrarna till bräd-
darna. Men hon hade mi-stagit sig-
H< n spelade bådePbédra och Hermione
tor endast glest besatta stolrader. Och
inför hvilken publik! Iskall och oin-
tresserad och som tycktes mera ölvpr

rackad än hän ördaf hennes spel. Oci
bvad som mer än annat alt kränkt?
den berömda skädespeler kan v«r, p«

medan h..ö reoiterada Corneilles och
Rncmes allra vackraste vers satt pubti-
ken och följde deklamationen iUJeii*

bafda textböcker utan att se pä benne

och det därtill så noga att snart sagd»
hvarenda en vände bladet samtidigt-
Detta var en lorn lig pina (örd u stac-
kars Kachel, som också dä hon kom ut

i kulissen brast ut i grät lika mycket
al raseri som af nervositet.

Arven denna touruée varade sex må-
nader, men medförde ingen behållning-

Tvärtom nödgades den framstående
tisten yttei-li>;are lägga ut icke Sä htet.
lä inkomsten nära rog ingenntädeiä
äckte omkostnaderna. Ansträngd °

nedtryckt af sina missräkning» 1'/I''^
rände R.chel till Frankrike. Slag»

blef för henne ödesdgert. Hon i»-i 11

nain.m

IÄ

l:ma Inlaid Linoleum
A. B. Wicander & Larssons

0 0 0 nederlag 0
Richardsgatan

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors.

!Försäljning i parti och minut af endastäkta utländska
Vines- &

Sjsirituosa

Hya Barngaraerobenr^,/ i Passagen

3uiutstäilnina
lire» ;j .... . . O

INT) at Leksaker och Barnkläder
ssr J£. JF. Larsson.

i- i affären
)judes all-

Vaser etc.
a fullt till-
nuvarande

lersg 21

Första Rysska Försäkringsbolaget
grundadt 1827 Generalagenturen

N. Magasing. i. Telef. 231.
Brand & Olycksfai försäkring

Helsi lfffofs Nya Musikhandel.O t]

Fazer & Westerlund
Tel. 1431 Fabiansg. 16

B-kta.Nu inkommet stort nytt lager u

Flygel»■"
Pianinosi

flsirißßOiiier
iarmonmmI Rekvirera vår nya piano

katalog, som sändes iranco på begäran

Korsetter.Specialaffär för
i fabrika-

■uischetter

o 48

hos

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

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

sbetällningar, Sexor från 2,50
fr kl. Va 8— 11.
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AXEL PIHLGREN. Torr Genuine
a r-
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Perjantaina Joulukuun 7 p:nä 1900
ti

rcimie fJulias Sjögren
Trikot och yllevaruaffär «"K(\ OPE AJA Mikaelsg in 4 och Centra] LssaeJSI

■BK!

(Der Probekandidat.)

n näytelmä. Kirjoittanat Max Dreuer4-uäy KÅISANIEMI RESTÅURÅNTSuomentanut Benjamin Leino

Henkilöt
skajicr & tillKtälliiintraiFilos, tohtoriFritz 1

.petiaja realilj'seossa Oskari Salo G. A. Wicks t r öm.mann, enti
listilanomisMalte

nen
taja Benjamin Leino

Eiuise H JvnnlHMiipansa.
Olga Salo,toKsen

Maria v Gessler, kansakoulun
ajatar, heidän sukulai

Beklädnads-Bolaget Aalto & C:o
Bangatan N:o 9. Telef. 15 05.Hilma Rantanen

von I
Taavi Pesonen

Kostysnar, Paletåer och BoskSSder för fest, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om
iylitarkastaja Konluneu

visit
Broke sorgsfällt

rann
un, hovimuu-/ voston

tari ja tiiliteh- jasenis
listaja. ' Godt matori fin snitt ocli skickliga arbetare

Priserna särdeles moderataAleksis Rautio.
Mimmi Lähteenoja
Olga Leino.

taan on
Rouva Br
Gertrud 1
TohtoriEl ierhard, reaalilvseon reh

Färdiga kostymer,paletår och benkläder på lager.
Frackkostymer utliyras.

Beltlhdnads-Molar^et A.a.lto &C:o
Banretan N:o 9. Tel. 1505.Profess T:ri Holzer

VollmillerProfessori
■Yliopettaj.
Paul Bern

Adolf Lindfors.
Emil Falck.
lisakki Lattu.
Otto Närhi
Knut Weckman
Eino Salmela.
Tyyne Pinne.

ieldt, apuopettaja .
koulun vahtimestari Ivar SchoultzHir.s

Hans D tz, koulupoika
herroja, opettajia ii koululaisia

Tapau pikkukaupungissaPohjoissaksalaiscssa
nykyaikana,

i "
£ f "

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:!o Va 8 Boulevardsgatan 28

/|Jj* vll^Viill/il/i^ v 21. Uitionsg. 21. f. d. T. nvbergs skrädderi

Helsingfors Elektriska wTobaksfabriken

SAMSONS"
ivastehus tillverkningar rekommenderas åt tobaks-■försök Casino", ,,Samson I", Samson 2"

tycken) och "1899".

¥ Belysnings
Kasarminkatu 27

Toimittaa sähkövaloa.KommissionsiageriHelsingfors hos

Frans Lindberg
MyyÅlexandersg. 52. Telefon 2688,

T-~

©0000 ©OÖÖOÖ^A
MineralvattenfabrikenSivori & & 4f

Merikannon @3tiif3§
Pianomakasiini rekommenderar s

Fabrik & kontor,
Telefo n 31 91

Wiipurissa fHelsingissä
Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. vä> Tel. 29 22. QQQQQQQ3

kännar
(Trämv

uade svart och nödgades för sin halsas
skull tillbringa vintern iAlgier. Där
ifrän återvändehon på våren till Canne.-
där hon till trötts för den omsorgstul
l^ste vård afled 37 är gammal. Kort
förrän hon dog sade hon till löräldrarn»
som gråtande sutto vid hennes bädd:—

Ja, ni kan ha' skäl att gråta öfver
mig- — — Det ar hårdt att nödgas
lämna lifvet så ung och allra hälst då
man anses att vara något

— —
Det

ar mitt fel altsamman, jag hade aldrig
bordt lämna Frankrike! Bet är
min äiegirigliet som dödat mig.

■«"»►

Ibsen som tecknare.
n\ i teckna icke nog" — sade Goethe.

Och han trodde sig värkligen vara be-
stämI att blifva målare lörranhan biet
skald. Victor Hugo var en framstående,
tecknare. Theophile Gautier målade
tämligen korrekt, om än något flackt.
; sysslade äfven Ibsen med teck-
ning förrän han började författa. Han
studerade då farmakopi, men snart nog'ade intresset för hemlandets sagor be

pä hela hans håg. Ibsen var s>m
tillgänglig och misarjtrop. Dft

Jet onda sinnet kom öfv«r honom gal
han sin vrede lv't i teckniugir däri
han karrikerade sina ovänners ansikten
i sk zzer hvari offrets alla br.ster och
svagheter fratnhöllos med samma styrka
som sedermera kännetecknat hans i ord
uttryckta karaktärsskildringaiv Dessa
skizzer upphängde han daretter läng»
väggarna idet rätt anspråkslö-ta vinds
mm han disponerade a en liten egen-
dom i närheten af Snipetorp dar ha
da bodde tillsamman med sina systrar.

Vid Ibs«ns bortflyttning kvarblefvo
dessa teckningar här lorttamnde, un ler

det att den obetydlige farmacente

växte ut till en berömd författare
Husets ägare sammanförde dem senar-
allßsamman inom det af Ilwen i tiden

bebodda rummet som gjordes till et

.slags museum och förevisadesbesökande.
Efter hans död öfyergiok g -ndomen
till ai.nan person hvilken åter etter fat-
tadt beslut att emigrera tili Amerika,
lät nedtaga t-ckniug^-rna och rullade
ihop dem för att föras med. Isist*

stunden erhöll emellertid direktorn för
museet i Skien, den lilla staden dai
Ib~en är född, kännedom härom och
lyckades med mycken möla forma äga-
ren af Bkizzerna att säja dem till mu-

seet, hvarigenom de sålunda räddat*.

Teckningarna äio till största d^l ut'
förda un<ler mästarens 17 och 18 al,
lersår. Det är fö vänande att .se huru

han då re:an gaf' sina tanktr och idee
svmbolisti.sk och aliegori>k form. Etter
engång en ordväxling med nägon at

-ystrama både dentu exemp lvis noj-t
att dagen därpä se sig por rätterad soiu
apkviana. En hans vän som iallman
het holl sig mycket stram och styf,
framställdes som gawide pä styltor
Vanligen sHinraanställdrt Ibsen ett form-
ligt zoologiskt galleri däri en eller an-
nan af hans närmaste alltid fans tepre
-euterad. H^n bevisadrt härmed siti
~nillns hka lefvande som ideala karak-
tär. Da bidhuggaren iNär vi dod^
Vakna" säger att han i alla sina por
trattby-ter ser dju et grina tram bakom
manniak naasken, påminner han os-
nvilkorli.eu om den unge apveksel^ven
trftn Snipetorp. De aro psykologer
bvardera. —

Notiser

Shakspeares nßich yrA 111" uppförda
iiviiir n för föraia gftoij^n 6 Köp n

!■!IlIIIIM ■■!■!■! I I II II

namns kgl. te.iier. Därvid använde.-
ny eller rättare sagdt gammal iscen-
sättning efter mön-ter irån drottning
Elisabeths tid. Resultatet af detta lör-
s- k afvaktades med spåndt intresse.
P.emié en föll ögonskenligen ipubli
<ens smak, ehuru flertalet nog menar,
itt verkan varit större med modärn
uppsättning. Men Shakspeares dramn
ar ?-ä .spännande, att effekten saknar-
raindrri i detta stycke. Hufvudrollen,
Liichard. spelades isynnerhet i törsta
iiiten med stor duglighet af MäDtziua
Af o'riga rollinnehaivare väckte opera-
ängHr-kan trfken D.in-s' debut som

-kädeapelerska stort intresse och biet'
en formlig succés.

* **
Den iii/a falsen

at E. Kraaiz lörsiitte publiken a Re.si-
jenzt eater i Wiesbaden i en munter
dtamning.

-«""►-
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Årraks Punsch. Guldmedalj 1898 i Paris

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Lördagen den 8 December kl. 8 e. m

AlMuuicmont Nro 3
För första gängen

Dtrking4rnt
Folkskådespel med sång ■Ii dans i :; akter al' Axel

t1 C. R. LittmarkAnrep. Musik
Pers
hvttai sexmaSven Jonsson iLrkJ

Sven. hans son, stu;:
Mor Katrina. Rp.xman smansenk
Lasse.
Olle Lek, student
Stina, hormes pigf
Stal. brukspatron.
Selma, lians do^dMamsell Bont^^Hguvernan

soldat, nu kyrkovaktarc, bondspelman

Folk af bada könen
Händelsen tilldrar sig invid Lekhytte by i Väster-Nerrike
Emellan l:sta och '2:dra akten anses två månader och
mellaa 2:dra cch 3:dje omkring ett år hafva förflutit.

Representationen börjar precis kl. 8 e. m. och sluta
omkr. k'. II e. m. Dörrarna öppnas kl. ' ,8 e. m.

Blåa biljetter.
Biljetter säljas alla hvardagar iThé-

handeln midt emot Svenska Teatern (Ar=
gos hus) samt representationsdagen äfven
å Studenthuset fr. kl. 5 e. m. hvarjämte
de ock kunna abonneras per telefon 20 QQ.

= Rekommenderas ==
lsorteradt lager af prima bcklädnadsmaferial

lagerStörsta och bästsorterade
Finland af alla slagsAktiebolag

*=5STelef. 916

}AöbIe t?,sähkötarpeita

JW till allmänt erkändt billiga
ste priser, bos

3obn Paiscbcff,
iQQ Infors, Brunsg. 12

a OBS.! Cill landsorten san
J des fritt emballeradt samt ned
I*, kördt till järnväg eller ångbåt.

na tillvärkningar
Lappviksg. N:o 8 Ä^f#^%f#f#

>Qo©OOQD
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W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg

P"£
Nutidens förnämsta antiseptisk

toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödarkolerabakterier på en halfminut samt tyfoidfeberns, difte-erins och rosfeberns bakterie p^

en minut.
enligt intyg frår

D:r E. Selander, Docent i bakte
Karolinska InsH.tutet i Sto

K Dt Axel Holst, Professor i allnc
vid Universitetet iChristia

9 D:r F. Huedpe, Professor ialltr
vid UniversitetetiPrag.

g D:r R. Bassenge, Assistent vid
$g Kochs InstiLut i Berlin.
B D:r Girand, vid Municipallaborat
X D:r M. Raskina vid Professor Afa

ratorium å Kliniska Institu
v tersburg.

O■■s e

ra co
O)

■o o
tv ■■i=
2 s"o. °
u —

09
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(T

Prima"
är en nv

fapypos§,
Iparti, från eget fatillverkad af fin turkisk tobak

brik, endast ho*

Fredr. Edv. Ekberff.
52 Alexandersgatan 52

1 fred. €d». ekberg. 1
{ Bageri $ Konditori|

52. fllcxandersfl. 52.
iKlsingfors. |«

Hotel Kamp.
Sång- och Musiksällskapet

Colombo,"
Fredagen den 7 Dec?mber 1900

Program

ielweiss-marsch
2. Alazurk;! Pavia.

Vinav
Klosé.

B. .La tiamme. vals .
5. OellosnH jes Sr. Buong

7 D©h i WVI
B. Ouyerturetill Die S'umme v PolI:<-\ Auli

'■>. Solos, rf Sr. II
.:■ Marti|0 Kantasie

av g af S
sbämier, maTsc

ÉÄÉ^lfc^^^

Fm SM- kFM-
falrib MliÉlmt

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

ekommendt

FilfSiatter1

Damer & Barn
Underkjolar1

WinieHbEusar
Korsetter-, Linnekläder och

Danska Handskar 2:50

IWfWfflFfWf
Champagne

Mont de Bruyére
■O salies i minut lic de flesta Herrar handlande

hotol^^^res^mr^- O*
,'er hos

Ernst
.Magasinsgatan 3. Tel. 18 43

Sedan oärmegaspriset i Fjelsingfors nu
mera är nedsatt till 15 penni pr kbm

d. v. s. till samma pris, som hålles i ut
landets större städer, uppmanas allmänbe
ten att

Kokamed gas,
som är det billigaste, renligaste och be-
kvämaste bränsle, hvilket bär finnes att
tillgå. Kokaparater från 5 mark till högre
priser finnas å ■^él?

Gasverket.

flokl Kän)p
(Fcsfsalcn.)

c^ fe^ fe> fe/

Table dhote kl. 3—6 e. m.

MicldagskonsertkV 24-6e.m.

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m
Ct fe, fe,

tlHSi] r*. HafTOdsUdsbladbta Nya IWokeri. lflOO

>gi vidK 9
sim. jl
helsovård g

helsovård jf

fessor R. v

t iParis. *
■ffs labo-
St. pe.

Ö:r K. O. Kuylenstierna, AssiscenM^u^arma^Jcent. Institutet i Stockholm, m fl B

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

zw^rrwvmwimtwzwwtwmrx? ■ "-■-■imxmr,

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!
Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktieBrygger
KiÅ£aa£A^t^^

Ledig annonsplats

V Smakfulla och vackra $
Vy-Post-kort |

Största och rikhaltigaste lager.
J Mycket billig-a priser.

I Dahlbergs Pappershandel,i$ Aiexandersgatan15. é

Marian

52. Telef. 2178. Heisinqfnr,

sieck å k leiiiis rs
i

Champagne
i lager hos herrarfinnes vin-

handlare

S^BSSSSS^wk KKJFK

Hotel Kamp.
Sång- och Musiksällskapet

Colombo."
Lörsdagen den 8 December 1900

Program
i- L.e Printemps )narscl^^^^^^^^|
2. Bonheur ma/ .I3. Caprice d'un femme,I4. Entfraet ur Mignon5. Ständchen
a o .^"^'i^solo, föredragés af Sr. ColonS. Cyklonpolka... f

V- Ouverturc till Califen i Bagdad.»" Duett af S:a Emilia och Sr. Fortunatoy- Suomis sång .10. Solosång af Sr. 1; JHBHHBH- Toreador vals ■:■-'" Solosång af S:a Matv-iH
Roy

vals


