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Lager!

'QäHpii ju2^(å>, fså&i
glasmagasinetNya SVEA"

Brand &. Liffcrsäkrings
AktiebolagEsplanadg 37.

KontorÅlexiz.Oscar Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander

N:o 27 1900

»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. #**
H. W. UUUS. Snkasso & Fastighetsbyrå. 6, Telefon 27 70.

Jakob Ljuagqvis

ka Åte ierlotogra
Altxandersg. 19

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

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

Nya Tapisseri-
SJTTSIff^YlCi£ IdlVit*

Jägastmdsgatan 2 Telefon 3201

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment

Vid partiköp rabatt.

ElViso
å 15 p.

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

Uninonsgatan 27

*^r'^ *̂^r *j!ir 'jtr *d^^

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

Onsdagen den 31 Oktober

Georgsgatan

Svenska Teatern.
-fy -*-=

Onsdagen den 31 Oktober 1900
kl. 7,30 e. m

Försjätte gången

Ppofkanäiäafeii.
Skådespel i 4 akter af Max Dreyer. Öfversättning från tyskan

<ar
—

*°&
f 3. B. Nickels

Untbandei.
} JfrraKs Punscb,

prisbelöntmedguldmedalj vid
inåne^utställningar. Högsta

:^^^^^^^A->'hederspris (Diplö-
—■;nO vnl utstii.llnin :

-ii ::<^Hwl^ ":" alFIL- "'"' ' "^^nui^^öv?

Nartwall.Äug. Lutlv.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

Tillvärkningen står under kontroll af
Filosofi D:r Hj Modeeri

Of a*a Flul^i*å zL CL JU L» MW 1

Modist
Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6

Telefon 32 38.

Westerlunds restaurant
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard

G. Tahfs
Ylle & TrbotvaruafFär

Norra Esp/anadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser.

liurvuddepot af Dr. LilillliailllS UU-
derkläder.

Ensainförsäljn. nf JouvillS <fe C:o's
i Grenoble världsberömda handskar.«&»£^€€€€€e«

af Karl Hedberg

Personerna

Fritz Heitmann, fil. doktor, profårskandidat vid Real
gymnasium

Malte Heitmann, f. d. godsägare \
Luise Heitmann, innehafvarinna > lians föräldrar. .

af en modeaffär ]
Marie von Geissler, folkskollärarinna
Inspektor, teol. dokt. von Korff|medlemmar af skolBrokelmann, murarmastare och > r&a«t

tegelbruksagare )
Fru Brokelmann . . . . ■ . ■ ■ ■ ■ ■ . .
Gertrud Brokelmarm, Fritz Heitmau^as"^Lektor Holzer H
Lektor YolbmuUer
Lektor Störmer
Lektor Balduin
Paul Eenefeldt, extra liiran^^B

lärare vid Realgym
nasiet.

Doktor Eberhard, rektor vid gymnasiet
Hirsekorn, skolvaktmästare
Hans Derwitz, skolgosse

Hr Bareklind
)Hr Malmström
IFru Bränder
Frk Åhman

)Hr Stavenow
(Hr Lindh.
Frk Tschernischin,

.Fru Lindfors.

IHr Preoht.
Hr Sandberg.
Hr Svedberg.
Hr Larsson.
Hr Hultman.
Hr Ahlbom.. Hr Lindström.
. Fru Stavenow.

MAGASIN DU MORD.
Arabia Fö^älj-

nin^s-JVla^asin, 9
(Inneh. Q. P. Stockmann)

Glog. 2, Hotel Kamp
Utställning af fabrikens samtliga till-

ökningar,såsom:
Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,

Blomkrukor, Vaser m. m
äfvensom af

Uttala Qlasbtmks
tillvärkningar. såväl enkla som slipade
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,

Kannor, Ostkupor m. m

~SKÅNE", Bränd- & Lifförsäkringsaktiebolag:

Damer och herrar. Lärare vid llealgymuasiet. Skolgossar

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring kl. 10,." e. m.

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansuatan 27.

A. W. Eklund % Co.
Vin- & Spirituosahandel

Skilnadsgatan 19
Telefon 310

Strix Skrif-Kopiebläck rekommenderas.
Fabriks-Aktiebolaget Strix Tehdasosakeyhtiö. Helsingfors

Cbampapc

0. f) Ittutmti $f &o
Reims

säljes hos Herrar vinhandlare och
serveras å alla första klassens restau-

rationer

E.A. Mjelt
Helsingfors

Generalagent för Finland

Kontor Vestra kajen 18
G. F. CARLfeHQER.

fiPrT^^p t Hotel Ham p Aftonkonsert»MUdagSKOnSeri d Musiksä/kkapet ..Colombo-. frän kl. 8 e. m.
frän kl. 4—6 e. m. . ■

'

A.TELIER A.POLLO.
C. P. BYBESDAHL Fotografisk Atelier. N. Esplanadg, 31
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Harald Wasascjernas BLOMSTERHANDEL, Skiinaden 4
Emma KriilTs

MODEAFFÄR
Inneh. Emma \Nickström

Qlogatan 3,
är ständigt försedd med det nyaste i branchen och
utfor förstklassigt arbete.

I fattat3, \
af sidenfelb & filt a

N A

för flerpar $?Datmt3.
* Höstmössor, flere slag * * *

Vintermössor, af Bita krim- ¥
v y

v skinn astrakan,nutna, bisamm.m. v
v y
v Muffar & Boas, * * * *
y M* * * hus * * * *

I Jo^. Weck§ell, J
V v

30. Unionsgatan 30. v
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€. B. Knapes $Krädd«=

rietablisemcm.
JiSexanaersgatan 17.

Åitierican Fasfyion.

Tilbarmoniska Sällskapet

torsdagen d«n i newmber 1900

Populära Konserten
Program:

Ouverture till op. Piqne Dame Suppé

A Toi", vals Waldteufel
Melancolie, för stråkinstr Naprnviiik
Norsk konstnarskarnayal Svendsen

BeethoveuOuverture till Coriolan
Variationer, för violoncell Tsdiaikovsky

(Herr Georg Schneevoigt)
LisztUngersk rapsodi n:o 2

åufforderung zum Tanz Weber

å.dagietto, för stråkinstr Kajamis

MoszkowskiSpaniscli

Den-onda värkligt praktiska SKKIFMASKIN
som finnes är

HA MMOND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

4f 4f 4f 4f 4f 4f4f*4f

Operakälfarens Restaurant å la Cart hela

Korrespondenser.
Berlin, oktober 1900.

Den somvid prämiärenafSudermanns
nya 4 akters skadespel "Johannisfeuer"
iilidsommareldj för förstagången besökt
en teater, hade otvifvelaktigt vid hem-
komsten berättat sina väntande vänner,
att denne Sudermann, som tidningarna
tala sä mycket om, den kvällen haft en
alldeles utomordentlig framgång. Och
jag anser det alls ej omöjligt att han
själf trodde detsamma. Ridån gick upp
och ned så snabbt som ögonblickstill-
.-lutaren i en fotografi-apparat, och en
delafpublikendemonstreradesåhögljudt,
som skulle minst Göthe och ej dikta-
ren Sudermann talat trän scenen. MeE
for fint skolade öron och ögon gifves
det imponderabiiier som äro ofelbara.
Man kan ej görasig rätt reda för hvari
fiaskot består, men man har en förnim-
melse däraf trötts framropningar och
ridå maskinistens snabbhet. Och sä
vanskligt det än är att uppträda som
B] man, och huru oberäkneliga alla för-
utsägelser då det gäller teatern bafva
visat sig vara. tilltror jag mig dock att

kommer

att ställa sig huldt med afseende å "Jo-|
banniafeuer". Man skall visserligen ien-
skilda moment gladas åt denna eld,
uien man skall strax därpå märka att
det är blott halmlågor utan värme och
glans och som slockna ioch med det-
samma. Ty stj-cket saknar den rätta
hänförelsen, som skulle tändt diktar-
flamman och gifvit den makt att stiga
högt.

Idéen i pjesen är lika intressant, som
den är väl utkastadisin första anlägg-
ning. Sudermann för oss till sin hem-
orts och älskningsmiliö,hvarest han ock-
så firat sina största framgångar. Det
är bland littauiska bönder, på storbon-
den Vogelreuters gård handlingen ut-
vecklar sig. Den gamle Yogelreuter.
sträf till det yttre men hjärtegod, hans
austru stilla och arbetsam samt dottren
"Zortelchen" vanligen Trude kallad, en
älsklig, barnsligbackfisk. Hvar endaen
af dem dugliga,präktiga människor så i
sitt inre förhållandetillhvarandrasom till
underlydande, till den gamle pastorn och
framför alt till Marikke, husets foster-
dotter äfvensjm en brorson, byggm^sta-
"en Georg Hartvig. Marikke också fcal-
ag "'Heimchen," är ett nödbarn som
mder hungersaret 1867 upptagits från

ävägen och sedermera köpts af en

Södra Esplanadgatan 2.
(Invid Salutorget).

samvetslösmoder, en littauisk tiggerska.
Georg har kommit till familjen etter
sin skuldbelastade faders BJålfinord och
har uppfostrats hos Yogelreuter,som äf-
ven till en börjanbekostat hans studier.
Men sä uppstår senare missliälligheter
mellan honom och fosterfadren och han
häiler sig änder någon tid helt 0c!1

atlägsnad frän det Vogelreutersk;.
met, tilldess han etter fleråriga umbä-
randen af alla 3lag, hr.: q

sbetällningar, Sexor från 2,s
fr. kl. Va B— n.
kelser ernått en fast existens och kan
fullständigt lita till sig själf. Då drar
honom- känslan för barndomshemmet dit
tillbaka; han förlofvar sig med Trude
och brölloppet skall stå i dagarna,hvw-
med konflikten i stycket börjar.

Marikke har fullt upp att göra för
iordningställandet af de ungas blifvande
hem. Af en händelse faller därvid i
hennes händer en Georg tillhörig an-
teckningsbok, därur hon erfar att han
sedan fyra år tillbaka älskat henne. Hon
hade nog engång af honom hört bekän-
nelsen därom, men ej då vågat tro på
ärbarheten ihans känslor hvarför han,
till trötts för den kärlek hon själf hyste
for honom stött honom tillbaka, Skil-
dringen af huru Heinchens heta slaviska
blod vid denna upptäckt börjarrevoltera,
är kanske det bästaihela pjesen. Hon
känner plötsligt huru ensam hon ståri
liivet ochlängtarefter ett hem där hon ej
är det upptagna "nödbarnet'',efter nå-
gon att förtro sig ät, att älska, men
kan dock ej förmå sig att antaga ett
henne af ortsprestene adjunkt gjordt
giftermålsanbud, dä hon vet sig älskad
af och själr älskar Georg. En ny miss-
hällighet med onkeln kommer, ock~ä
Georg att tungt känna bördan af sitt

Bnde. Tillfallet gör tjuf-

i?:äe

Paus

Paus

stamsln«v Kiianc
Den vackraste gåfva till vänner i utlandet

"Fir>lar?d i Bilder,
innehållande 18ö vyer istort format från
hela vårt land med text på svenskajlinsku.
tyska, engelska, friuiskn och rv~K,^^^^^B

Pris Fmk 29
Genomskinligakuvert,

Finska vapenmärken

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors.
Försäljningi parti och minut af endastäktautländska

Vinex. &
Sp irituosa.

j£**. Nya. Sarnffarderohen

w^£ Ständigt lager af färdigqj
BARNKLÄDER.
-K". F.Larsson.

mig
21 Alexandersgatan 21.

Sedan stor prisnedsättning på samtliga i affären
förekommandeartiklar numera egt rum, inbjudes all-
mänheten att vid beliof af
Möbler, Möbeltyger,Mattor. Draperier.Lampor, Vaser etc
göra besök ivår affär och hoppas vi kunna fullt till-
fredsställa ärade kunders anspråk med våra nuvarande
priser. Aktiebolaget I R IS. 21 Alexandersg 21.

Forsla Rysska Försäkringsboiaget
grundadt 1827 Generalagenturen

231N. Magasing. TTTelei^^^H
Brand & Oiycksfallforsä ring

Msinårs Nya
Fazer & Westerlund

Fabiansg'. 16Tel. 14 3M

Ku inkoinmetstortnyttlagerutmärkta
Flyglar

Pianinos
HsermooiitI!]*1!]*

Rekvirera vår nya piano och liarmonium
katalog, som sändes franco på begäran.

Specialaffär för Korsetter.
Svenska prisbelönta& andra utländska fabrika

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

till billigaste priser, hos

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

Äkta
Viner och spirituösa

direkt inporterade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.
S. Espl. gatan 12.

C.E.Lindgrens Bortsbinderiaffär,
Alexandersg. 46. Centrals hus.

Alla sorters finare ochgröfre Borstar & Penslar,
Tamburmattor &. Rottingpiskor, Toilettvåiar. Amykos. Par-
fymer, Badsvamp, Kammar af alla slag. Speglar & Toi-lettprydnader, Portmonnäer. Börsar, Plånböcker, Cigarr-
& Cigarrettfodral m. m. till billigaste priter.

dre Middag
ttonkoncert



AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj

SUOM. TEAATTERI
Keskiviikkona Lokakuun 31 p:nä 1900. K:lo l/a8
Lahjoitusmailla.
utviiineii historiallinen näytelmä. Kirjoittanut5-näytoK»' Santeri Ingman.

Henkilöt

Axel Ahlberg.
Mimmy Leino
Otto Xärhi.

o- '-» ruununvouti ja I '
BUK hovin hoitaja ■
J)oSf{-ola° V

Valkijärven v. t. nimis-^^^^^^^ML ,iés Eino Salmela^B
tj Uuno Salmela^M

r rhaneD lautamies KaarleHalme^HLa,?Wa Emil Falck. ■Kir 0̂11611"-, ' [Hemmo KalliJH& talonpoiMa ...fÄTtuflXvi astinen.g J (Pietari Alpo. I
v)tä Kvlläsfcisen vaimo. . . .Kirsti Suonio.I} .. tytär. , . . Lilli Högdahl.■
AiiHi Holttisen poika Oskari Salo. ■
Maria Juvan vaimo ElliMalm. ■
Helena Holttisen palvelijatar . .Hilma Bantanenß
Kaironen, talonpoikain asianajaja. Adolt Lindfors.I
Marketta, vähämielinen akka,noi- _ |

ta ja hieroja, Laihasen täti. Mimmi Lähteenoja
ViinakuiTJ, hoviii kapakanlioitaja.Taavi Pesonen.

Talonpoikiaja sotamiehiä.
Toiminta tapahtuu Valkijärven pitäjässä

keväällä 1837.

1 näytös tapahtuu kirkolla.
t> „ hovin kapakassa.
g

"
n pellolla, Nurmijarven sjTJäkylässä

4 hovissa.
5 kirkolla.
l'n jas.nen näytöksen väliaikaonkolmattakuukautta

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo Va 8,

H. \V. Helltnans Remontvärkstad.
N:o iÖ Henriksg. Tel. 1301,

gar

Utför alla slag af velociped- och annan mindre re-
mont, uppsätter och reparerar Elektriska ringled-

P|Förtennar, förnicklar m. m.
|'\ inteikvarter för velocipedei^^^^^^^^B
punktligt renirurn^^^^^^^H^^l

-
::

Kaisaniemi restaurant
rekommenderas för enskilda säll-

skåp & tillställningar

G. A. Wickström.
Beklädnads-Bolaget Åaito & C:o

Bangatan N:o 9. Telef. 15 05.
Kostymer, Paietåsr c-sh Benkläder för fest,, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om-visit

sorgsfulIt.
Godt material, fin snitt och skickliga arbetare

Priserna särdeles moderata.
Färdiga kostymer,paletåroch benkläder på lager
Frackkostymer uthyras.

Beklädnads-Mola-^etJLalto &C:o
Bangatan N:o 9 Tel. 15 OS

Ivar Schoultz
|B ££ ss

Boulevardsgatan 28

Folkteatern.
(Studenthuset)

Lördagen den 3 November kl. 8 e. ra.

För tredje gången

Drottning Filippa
i G ta-Historiskt skådespel i5 akter (indelade

blaér) at Gabriel Lagus.

P er e nerna

Erik XIII af Pommern. Sveriges, Norges och Danmarks
konung.

Filippa af England, hans drottning.
Henrik Königsmark. dansk riddare,konungens gunstling,
Knut Algotson, dansk riddare.
Erik Hendrikson, svensk riddare.
Harald, i tjänst hos Königsmark.

Gösta
8' 1 barn tillaflidneriddarHenrikat Saloborg.

Anna. hoftärna.
Herr Tybald
Första Riddaren.
Andra Riddaren.
Två män af folket
En jägare.
En bondficka.
Hofdamer. Riddare. Pager. Nunnor. Jägare. Allmoge
Hainlelsen försiggår 1430 på Stockholms slott och i

trakten af Wadstena kloster

Representationen börjar precis kl. 8e. m. och slutar
otnkr. kl. II e. m. Dörrarna öppnas kl. ', 8 e. m.

Gröna biljetter.
Biljetter säljas alla dagar iTéhan=

deln midt emot Svenska Teatern (Argos
hus) samt representationsdagen äfven å
Studenthuset från kl. 5 e. m., hvarjiimte
de ock kunna abonneras per telefon 20 99.

Jl!/♥Ul\"li"/1I/m
*

21. Unionsg. 21. f. d. T. Nybergs skrädderi

Tobaksfabriken ElektriskaHelsingfors
SAMSONS" 8 Belysnings Aktiebolag

Kasarminkatu 27. Telef. 916i Tavastehus tillverkningar rekommenderasåt tobaks-
kännare; törsök Casino", Samson I", Samson 2"
(Trämunstycken) och "1899". sähkövaloa.ToimittåaKommissionslr.ger iHelsingfors hes

Frans Lindberg. Myy sähkötarpeita.ilexandersg. 52. Telefon 2658,

Gambrini Rtstaurant
QQOGQOOe oSivori & * ** Merikannon
Mineralvattenfabriken

Piaiioiuakasiini rekommenderar sina tillvärkningar.

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

Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. W Tel. 29 22. öggggnöSQQÖQ@QQQQ©

Största och bästsorterade lager i
Sinland af alla slags

JAöblev,
*Jm till allmänt erkänd! billiga

Jffl ste priser, bos

f lobn Paiscbeff,

OBS.! Cill landsorten sän-
des fritt emballeradt samt ned-
kördt till järnväg eller ångbåt.*■&&&*

(ofé}f^lé}fé)^
filosofiska studier samt upplefde upp-
förandet af sina första större verk.

A alla Wiens teatrar har uppförandet
af Konung Harlekin" förbjudits. Där-
emot spelas stycket å Deutsches Lan-
destheater iPrag.

* **
IMilano har för förstagången upp-

förts den satiriska komedien Modern-
issirne" af Clarice Tartufari. Istycket
äro moderna äfventyrerskor skildrade,
som gifva sig ut föremanciperade,men
endast fullfölja det praktiska syftemålet
att fånga män, skrifver en recensent
på platsen.
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ven säger ordspråket, och under mid-
sommarvakan, sedan eldarnebrunnit ned
försumma såväl Georg somMarikke tå-
get medhvilket de skulleåtervända hem.
De komma till en ömsesidig förklaring
°ch inattens timmar för dem derasbrin-
nade kärlek på fall.

Först morgonen af Trudes och Georgs
bröllopsdag talas de åter vid. Ivildt
stormande förtviflanhaiva de tillenbör-
jan för afsikt att bekänna alt. Men i
det afgörande ögonblicket säga de sig
att någon lycka för dem ihvarje fall
aldrig skall gro på spillrornaaf det hem
de hafva att tacka för alt samt Trudes
sköflade lefnadshopp, hon som i sin
soliga ungdomsoskuld visat dem båda
sa mycket kärlek. Och de resignera.
Gewg tillträder en honom erbjuden
Pkta i staden och Marikke beger sig
u]l främmande trakter för att iarbetet
»öka glömska eller åtminstone ro.

Detta är ju som synes ett mycket
S°dt ämne för ennovell, den Sudermannhelt säkert ockå skulle utarbetat mycket
jortjänstfullare men från' scenen verkarhär allting osant och oäkta. Man har
n'årt att ihägkomma att Sudermanndock
ar en stor diktartalang och äfven på
J;lss t sätt ånyo visat prof därpå. Styk-

fint utarbetade detaljer, som må^te till-
tala hvar och en och ej minst väcka
kännares förtjusning. Men i stort sedt
är det en tämligen uppstyltad ka.leks-
historia, icke utan bismark af Marlittsk
sentimentalitet med månsken och tig-

garpatrask, ihvilket alt författaren sökt
inblanda en del världsstormande problem.

För den publik, som har sig Suder-
manns tidigare författareskap välbekant.
«kola äfven tamträdande reminiscenser

verka ej så litet störande. Sådant vore
visserligen i det stora hela ej sä farligt

om blott figurerna skulle framstå helgju-
tanare och saftiga. Måhända var felet
här icke författarens allena. Utföran-
det, framföralt hufvudrollen, Marikkes,
tillfredsställde blottundantagsvis. Möj-

ligen skulle en skicklig skådespelerska
kunnat i densamma inläggamer an för-

fattaren det gjort. Men såsom den har
ätergafs föll den mer eller tnindr» och
drog med sig äfven en del af det tor-

tjänstfulla författaren däri nedlagt.
Öfriga roller sköttes ojämförligt bättre,

en del t. o. m. mycket framstående, sa.
gamleVogelreutera och tiggerskan W ess-
kalnenes, Marikkes mor. App åder och

framropningar utebletvo ej heller, hvar-

för också intrycket, ytligt sedt, gjorde
«a rätt tillfredsställande. Någon obe-

jtridlig framgång för författaren blef
det dock icke denna gång. A.

Notiser.
En ny stjärna på konstens himmel

lär vara upptäckt i en ung konstnä-
rinaa miss Barrientos. Efter hvad vi
hört, skriiver Berl. Tagebl.,står damen,
som är endast 18 år gammal, men lär
förfoga över fenomenala röstmedel,i
underhandling med hofoperan iBerlin
om ett gästspel.

En minnesvård åt Wagner vill man
resa i Leipzig. För ändamålet finnes
insamlade omkring 18,000 mark, en
summa hvarmed man dockicke kommer
särdeles långt. Nu hafva emellertid
stadsfullmäktige i Leipzig tagit under
öfvervägande hvad som från stadens
sida kan göras för åstadkommande af
nödiga medel. Samtidigtbehandlas frå-
gan om att få ett torg eller en gata
uppkallad efter den store mästaren. Som
bekant torde vara, var Wagner föddi
Leipzig, och det var äfven där h<.n
fullbordade både sina musikaliska och

ÖO

w

1898 Paris.

== Rekommenderas =
Uälsorteradt lager af prima bckladnadsmaterial
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Smakfulla och vackra $
| Vy-Postkort J
A Största och rikhaltigaste lager.
0 Mycket billiga priser.

J Dahlbergs Pappershandel,iå Aiexandersgalan15. 6
Norra Esplanatigatan 23. «

lPirima a
är en ny

f»apypos§,
tillverkad af fin turkisk tobak Iparti, från eget fa^
brik, endast hos

Fredr. Edv. Ekberg.
52 Alexandersgatan 52

|Tred. €dv. €kberg. |
|Bageri $ Konditori|
É 53. Jllcxandcrsg. 52, ||

Helsingfors

BBgr Sedan värmegaspriset
i II('lsiii<_;jj2l£
I

■ ::;>.: i nedsatt
kbm. d.v. s. till samma

pris. som liållos i utlandets större stä-
der, uppmanas allmänheten att

Kota med sas,
som är det billigaste, renli-
gaste o. fceiväiMaste ib.ra.zi-
«le? hvilket här finnes att tillgå. Kok-
apparater från 5 mark till högre pri-
ser finnas å

Gasverket.

N. Leibowitsch
massör och sjukgymnast.
Kyrkogatan 5 Telefon 30 57

fr. 11— 1 och 6—7 e. m
Genomgått fullständig teoretisk och praktisk

kurs. Mångårig klinikpraktik specielt ikirur-
giska fall. Behandlar såväl damer som herrar.

'^^^^^S^S^^S^S^.

å Co, Reimsci( siec
Champagne
i lager hos herrar vin-finnes

handlare FA
voxZ133^513^!^^

7. O

9. Fru^Hf- - .
10. So]

11. Ex t Hong

12. r ■ytteriers marset

Hotel Kamp.
Sång o. Musiksäliskapet

»Colombo".
Onsdagen den 31 Oktober 1900

Program

Bin Herz em Sinn. mazurköH
r den Wellen, vals . I

ans n:o 2 ...
mezzo ur CavalleriaEusticana Mascagni

a -.ia ve. polka.

till Dic 1 Bauer . Sup
B af Sr. Rusconi

föres af S:a Marietta,

Meori

Fetras.
Brahms

Sidnev-Jones.

H6U] gän)p
(Festsalen.)

c5/ cs> fe- pj>

Table dhote kl. 3—6 e. m.

Middagskonsertkl.1
24-6e.m.

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m
C?/ fe< fe- C&

lsino-fors, Hufvuds dfcts Xva Tryckeri '■■■■ O

Hotel Kamp.
Sång o. Musiksäliskapet

nColombo."
Torsdagen den INovember 1900

Program
1. Amour-marsch.
2. Gold-Else, mazuvka.
3. Wiener Blut, vals Strauss.4 Ungersk dans n:o 1 Brahms.5. Cellosolo, föredragesaf Sr. Buongiovamii.6. Champagne-galopp Lumbve

~. Ouverture till Martha Plotow.8. Duett, sjunges af S:a Emilia och Sr. Fortunat
B. Scener ur Boccaccio Supi10. Solosång af Sr. Rusconi.

11. Pizzicato ur baletten Sylvia
12. Solosång at S:a Marietta.

Delibes
Sch

kÉMåäMM^M

FÉb Strå- kHlM-
\É\t MtiÉlapt.

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus

Prisbeiönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommenderai

Filthattar

Damer & i^ra
Underkjolar
Winterbl^sar

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

WWW&WWWWI
Cnampagne p

3 Mont de Bruyére S,
,0 säljes iminut hos de tiesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- Ö*' tioner. Partilajfer hos £"ro K

1W^^t^^ir^^^* m^**>

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas ochmunnens vård
dödar kolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakteriepå

en minut
enligt intyg från

D:r Axel Holst, Professor i allmänhelsovå
vid Universitetet i Ohristiania.

D:r F. Huedpe, Professor i allmän helsovå
vid Universitetet i Prag.

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

D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis
D:r M. Raskina via Professor Afanasjeffs lab>

ratorium å Kliniska InstitutetiSt. P
tersburg.

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vidFarn
cout. Instituteti Stockholm, m. fl.

Finnes till aiu å Apothek, Dro£
affärer m. ii. ställen samt iparti

M Helsingfors Tekno Kemiska La-
rn boratorium Södra Espianadg. 8.
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Sörnäs PiSsener!
Sörnäs Porter!
Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktie Bryggeri.
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