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l\!ya glasmagasinet
|\i. Espfanadg 37.

Oscar Alexiz.

H:q 38
#Ii^E^EiII±ÄI§M^iFDTO^AF^ Fabiansg. 31.
H. W. LILiUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan

CO

Jakob Ljungq ts

k i ierFotogra
Akxandersg. 19

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

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

Rya Capisseri=* * affären * %
pgaswndsg. 2. telef. 320i.

I {törstaUF^al!
P obs.! Ullgarn stort sorti-

merit. Uid partiköp rabatt

ihLHondiioiHB 40 Alevandersgatan 40
Telef. 2i

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan £7. Telef. 916

Rervér!^3lék^risl<H)ésysDH
Säljer elektriska materialier.

s^sB^€€€€€^

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Söndagen den 25 November

Svenska Teatern.
ff^s*—- ""^"'vL( f""

—̂
'~ts*S)

Söndagen den 25 November 1900
7,30 C m

Bröllopet På
Skådespel i fyra. akt t F. Hedberg.

Personerna
Birger Jarl till Bjelbc Ir Malmström
Mechthild, hans gemål Fru Lindh

gt Lagman, hans broder
Härved Boson, Jarlens höfvidsman Svedberg

Manghild, hans hustru, jarlens systet
Knut Algotson, riddare Hr Ahlbon
Ingrid,hans hustru

iigrid, doras dotter
i, prior iWret Hr Stavenow

Kol Tynneson, Bengts stallare
Sune, Bengts skrifvar

LindhBjörn,Knuts gamle väpnare
Frk Bonnevie

Bröllopsgäster, Tärnor, Svenner pnare

') FrökenGRETA STRINDBERG debuterar Sigrids roll

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

Sundströms Fotografiatelier

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

Skilnadsgatan 19

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

nd- & Liflörsäknngsaktiebolag:
2:

MUGASIAB DU EiOBD.
Årafoia Föi?§älj-

nings-JVla^agin,

ST-iVrr

(Inneh. Q. F. Stockmann)
2, Hotel Kämf

Utställning af fabrikens samtliga till- relefon 310

■ YYYYVVVYYVVYVVy VVrViV■V V VYVVVVY-ViVYY ¥i¥ V V Y:Y VY V-V|y v Vi rtvvv-:*
rvvv Y-v v v?¥vv] (Sbampagoe [^^

bos© l^citns e © 0 A
I säljes bos Rerrar vinhandlare
B och serveras å alla förstakläs-
H sens restaurationer = -

: <^|
Helsingfors

J?cn( ålagt i (c

värkningar, såsom
Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,

Blomkrukor, Vaser m. m
äfvensom af

liftala Qlasbruks
tillvärkningar, såväl enkla som slipade

mWWWWWWWWWWmVinserviser, Fruktskålar, Assietter,
Kannor, Ostkupor m. m.

Kontor Vestra kajen 18SKÅNE", Bro C. F. CÄRLA^RER.

Alla dagar UÅf fi If a ITI KS Ar x *""."""^Middagskonsert
"
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Ulfåsa.

, Pabiansgatan 27

SVEA"
Brand & Uffcrsäkrings

Aktiebolag
Kontor

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

1900.

"3S& *
6, Telefon 2770.—^

CUiclcelsB.

é JL3S
Ludv.Avg. Hartwali.

Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

Tillverkningen står under kontroll
Filosofi D:r Hj Modeen.

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 32 38

Westerlotids restaurant.
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Bilfärd

11 1 1 IIIII11 IIII1111 II111IIIlIIL

1 6&\
1 T^ G. iabfs

Yile&Tricolvarunffär iIt Norra Esplanadg. 37. Telef. 1727

Välsorteradt liiger

Huf^idd^in^^D^LahmannJEE t
nderklädeI4 mförsäljn. af Jouvins &

~
C:o's i Grenc

UinlMiiäcl

JlrraKs Punsch
prisbelöntmedguldmedaljvid
många utställningar. Högsta
utmärkelse hederspris(D;plo-
me d'honneur) vid utställnin-
gen iBordeaux1895.

TTTTT

EKDAHL Foto af

då

sk Åte! N. Esplanadg, 31
(Catanis hus)



Harald Wasasr,JHrnas BLOM^TFRHANDEL. Skilnaden 4

Tilbanttoniska SällsKapef,
Ledsg annonsplats

Söndagen den 25 november 1900<<< <<-o->>>>>> j->>>> > >>>>;
A

Hattar jj 2^:Öe

vvs felb & filt Populära KonsertenHöstmössor,f t mig» Wintermössor
yy 21 Alexandersgatan 21

Proaram: Sodan stor prisneasattning pä samtliga i aHaren
numera ogt rum, inbiudes all-förekommande

1. O
herrar damer, fceufe]

manlicrcn att: vid hcho^^^^^^^^^^^^^M
Möb'er, Möbeltyger,Matte^DräperierTampo^B
göra besökivår affär och hoppas vi
fredsställa ärade kunders anspråk med vårami

1 R IS, 21 Alexan Ii k

2. Est

JoiJ Muffar & Boas, hos rschaikowsk-y
priser

Wecßfjell,
Paus30. Unionsgatan 30

'.<<<<« C .< <<<<>-> >■ >>>'>■>■> Ouv

(

(frk. M. Lane-hamn ier-1I-I ,1-
j

(i:... .'I ..
7. Si er ur o

Paus
izi.s

paraii \C>\ adba8. Lo)

9. Selall
o "& Mevei~8. C UJ (fl

"«z
feT i.

1.

10. Sök

e^£3
v■■-...■ - oC*-os
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I Den "nda värklig-t praktiska SKRIVMASKINI

BAMMON#^ \
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

>å Lager hos

Jacobsen & C:o
Helsingfor s,

i
n^onn^on^^

.

■■■■■^■h HMnn1 ■"fcek "*& "■'": vS? 'tak* ; \s*« 'daå v'H'B"SC; '\r:~. »SK' "r.:S "«' ">CXT 'y£? '-'ijtm

*^^^ 91

mils lioliliandcl:rfvj)l:::;-
tiandeti Den vackraste gåfv

& T\r)\ar)d Bildel€. n. Knapcs $kräade=
hela vårt land med text på svenska, finskarictablisentcnt tyska, engelska, franska och rys!'

Pris Fmk 25

J?kxanacrsgatan 17. Genomskinliga kuvert,
Finska vapentnärkerÅnicpiean Fasf|ion.

OperSkäHSfenS ReStSUrant 'l>a Cart he'a da.£ ei\.Större & mindre Middagsbetällningar, Sexor från 2,50
högre priser. Aftonkoncert fr. kl. V28—

11.

Xouis de Salignac & Co.i

I Cognac.
Korrespondens.

Genf, novemb. 1900.
Från Geneve skrifves till oss:
Sedan ungefär två veckor tillbaka

föres här en bitter fejd mellan publi-
ken, direktionen för härvarande teater
och ett antal skådespelare. Publiken
vill se nya ansikten r ch är ej belåten
med att samma trupp, samma skåde-
spelare och samma pjeser, som man
redan sett ifleia år, ständigt återkom-
mer. Geneve har nämligen ingen stå-
ende teater. Oviljan fiåu publikens
sida kom slutligen till utbrott senaste
fredagkväll. Man uppförde„Judinnan",
och det icke utan all förtjänst. Men
i ett nu gaf sig allmänhe en till att
hvissla och hysja tills samtliga
trädande, både skådespelare och skåde-
spelerskor lämnade scenen, och man

i:ma Inlaid Linoleum— !_Z___Z. j ultramodärna mßnstnr

A. B. Wicander & Larssons
<i v 1

<> <te> 0 nederlag 0 <) ♥0 0 <)
Riohardsgatan 2.

"nippen framträdde och meddelade att
hulvudrollernas innehafvare fordrat sitt
entledigande hvilket älven blifvit dem
l^viljadt. Meddelandet emottogs med
stort bifall hvarefter operan ostördt
fortsattes till slut. Orsaken till miss-
nöjet torde vara att allmänheten här
före säsongens början förut tillåtits till
direktionen uttala sig om hvilkasujetter
man önskade få se under den följande
spelterminen, hvilka ej, men att detta
val föråldrade bruk i höst törbisetts.
Teatern står under regeringens protek-
tion och torde vara tämligen rikligt
subventionerad. Några af skådespe-
larne och skådespelerskorna påstå dock,
med anförande af antagliga skäl, att

likens ovilja egentligen ej vore så
mycket riktad mot truppen, som ej mera
mot ledningen, allrahälst operan denna

jämförligt mycket sämre ej
allenast i vokalt men äfven iannat al-

le, au densamma blifvit har tidi-

-9s@pescer)r5@pescer)r
Södra Esplanadgatan 2.

(Invid Salutorget).
gare gifven, och att verkligen reper-
toaren ej upptagit något enda, föruticke gifvet stycke. Att denna åsiktverkligen vore den rätta kan man troockså däraf, att på söndagkväll direk-tören vid bortgåendet frän teatern bietpå gatan öfverfrlien och rätt illa be-handlad. På ett hos polismyndighe-
terna anfördt klagomål har numera enbetydligt man-tark skyddspatrull beor-■ira-s till tjänstgöring i och närmast

teatern alla spelaftnar. Dessutom på-
yrkar publiken att återfå sin valrätt
vid truppens nyorganisation. 2.

Teater och musik.
Den fasliga Sudermann. Från Mm-

den skrifves till ett Berlinerblad:

Härvarande Stadttheater hade till upp-
förande förberedt Sudermanns „Sodoms
undergång". Alt var klart dä förhål-
landena ingrepo. Direktör Zvenger
kallades upp till polisrättenoch delgats.
att styckats uppförande förbjödsaf sed-
lighetsskäl. Det vore egentligen ingen-
ting att förvåna sig öfver om härvid
förelegat censurens oftast nog opäkal-
lade tjänstaktighet, men polismyndig-
heterna åberopade som stöd för sig en
härintills fullkomligt obekant regerings-
åtgärd frän 1894, dessmedels polisen
anbefalles att „hålla vaksamt öga p*>
särskildt uppförandet af Sudermanns
stycken och bland dessa mer än annars
„Sodoms undergång" samt ..Hemmet",
och grundlagsenligt; i.ke tillåta deras
uppförande. Tilläggas bor. att „SodoiM

4f
4f

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors

Försäljmn* iparti och minut at endast &k
ITisier «§:

Spiritnosa

mår ®J"O O621Nya, SariiffaM
ilarviga

BÅRNKLAD
JST. IT. JLa,rss€>n,—T

ullt tillB_anrl(

Första Rysska Försäkrinffsbokmt
grundadt 1827 Generalagenturen

N. Magasing. i. Telef. 231.
Brand & Olycksfaiförsäkring

Helårfors Nya MllÉllillÉ .
Fazer & Westerlund

Tel. 14 31 Fabiansg'. 16
Nu inkommet stort nytt lågor utmärkta

Flyglar
Piasalsio

ilarmoraler
Rekvirera vår nya piano och haniioniuin

8 k;itiiloirsoiusäuilrsiranw)iK^^^^^^^^^Hbegäran

Specialaffär för Korsetter.
Svenska prisbelönta & andra utländska fabrika-

ter ialla storlekar samt prislägen.
Största urval af korsettfjedrar & plansobette]',

till billigaste priser, hos

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

Äkta

Viner och■spirituösa
direkt inportenule från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
S. Espl. gatan 12.

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

Alla sorters finare och arötreBorstar& Penslar
Tamburmattor &, Rottingpiskor,Toilettvålar. Amykos.Par-
fymer, Badsvamu, Kammar af alla slag. Speglar & Toi-
lettprydnader, Portmonnäer. Börsar, Plånböcker, Cigarr-
& Cigarrettfodral m. m. till billigaste primer.

cca
P>
na
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Sunnuntaina Marraskuun 25 p:nä 1900

FQMONT.
misinä-ytöksinenmurhenäytelmä (10 kuvaelmaa).

;■" " j \X. Goethe. Sävältänyt L. v. Beethoven

Henkilöt

Kreivi Eg it. Gauvon prinssi, . Kaarle Halme

Vilhelm Oramlainen
Benjamin Leino
Knut Weckman.
Oskari Salo.
/Otto Närhi.

gerttua Alba
ferdinand, hanen äpäräpoikanss
Richard, K^mm^^^^^MSilva Jan palveluksessa Suonio,

moutin rakastettuKlaara, Eg
glaaran äiti "

Brackenburg, porvaripoika

.LilliHögdahl.. MimmiLähteenoja
,Pietari Alpo.
(Aleksis Rautio.
JHemmo Kallio.

Soest,rihkamoitsija
Brvsselinjetter, räätä]

Eakennusmestari porvareita TaaviPesonen
lEino Salmela.Saippuankeittäjä
Uuno SalmelaBuyck

Ruvsum, sotavanhus Emil Falck.
Adolf Lindfors,Vansen, kirjuri

Kansaa, seuruetta, vartioita, y. m. Näytelmänpaikka
Brysselissä. Pisimmät väliajat övat toisen, neljännen

ja kuudennen kuvaelmanperästä

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V28
ja ioppuu k:lo 11.

J\U* \MI\%JHå9fl »J ha v 2I Unionsg. 21. f. d. T. nvbergs skrädderi

Tobaksfabriken

SAMSONS"
i Tavastehus tillverkningar rekommenderasåt tobaks-
kännare; törsök Casino", Samson I", Samson 2"
(Trämunstycken) och "1899".

Kommissionslager iHelsingfors hes
Frans Lindberg

AJexandersf 82. Telefon 2058

Torr Genuine
c®"Hy

1 f«o «s

G. A. Wic kstr öm.

Beklädnads-Bolaget Åaito & C:o

sernaPr

eklßdna.dsSola.g-et A.alto &C:o
Sanffatan N:o 9. Tel. 15 OS.

Ivar Schoultz

I inoleumaffär
Helsingfors
v

916

Toimittaa

Ooi

rekommenderar s

Boulevardsgatan 28

Ganibrini R<staurant
Sivorl & 4f

Merlkannon
JPiAiiiMMå9.kas>iliiii

1 1 1 i I i n i i iii" i i

Aleksanterinkatu 21. j}( Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. W Tel. 29 22. ©ÖOQOQQO

undergäng" här uppfördes just 1894,
likväl med diverse strykningar. Dåva-
rande regeringsrådet v. Pilgrim öfver-
varade representationen och utverkade
därefter förbudet. Huru man skal!
rgrundlagsenligt" förbjuda „Hemmet",
lörblir hrr v. Pilgrims hemlighet. Men
direktionen drog sig med god min ur
spelet. Man anmälde för publiken att
„Bodoms undergång" af mellankommen
orsak ej kunde gifvas, men man bjöd
i dess ställe på „Sabinskornas bortröi-
vande", ihvilket direktör Striefe själf
komme att uppträda som konung Titus
Tatius npå grund af sin kungliga håll-
ning-'. * *

Konst och censur. För icke länge
sedan omtalade tidningspressen att ve-
derbörande i Frankfurt am Main för-
bjudit uppförandet af Hauptmanns
»Väfvarene" vid godtköpstörestätlnin-
garna pä söndagarna. På gjord för-
lagan har Hauptmann emellertidsvarat
a« nägot sådant förbud aldrig blifvit
honom delgifvet och att „Väfvarene"
ohehindradt uppförts redan den 30 för-
bdne september, men sedan dess vis-
seiligen icke varit upptaget å reper-
'oaren försöndagstöreställningarna,detta

dock uteslutande af orsak att man ve-
lat erbjuda den mindrebemedlade publi-
ken tillfälle att lå se sä många nya
stycken som möjligt. Privatim hade
väl polismyndigheterna framställt tiil
teaterstyrelsen önskvärdheten af att
stycken af denna art icke skulle före-
komma vid folkrepresentationerna,men
något officielt absolut förbud har ej
utfärdats.

Hector Berlioz' opera „Trojanerna i
Kartago", andra delen af dubbelverket
..Trojanerna", upplefde a Stadtteatern
f Leipzig sitt öfverhufvud första fram-
trädande iTyskland, och röntedärvid,

enligt B. L. A„ äfven på grund af
det utmärkta utförandet, en genomgå-
ende framgång.

Ett och annat.

En signalraket som rampljus. Föl
jande tragikomiska scen utspelades all-
deles nyss ien liten engelsk kuststad.
På ortens lilla teater gasterade sedan
någon tid en kviulig scenisk storhet at

tredje eller fjärde rangen. Dä den

unga skådespelerskan skulle för andra J c
gången uppträda som Julia förklarade e

tion på förmiddagen för regissören, att a
hon omöjligt kunde utveckla all sin ta- <
läng om hon eji balkongscenen omgafs -
af ett magiskt månsken, man borde t
ovilkorligen rikta den elektriska ljus- .-
kastaren just mot balkongen. „Men. -
min fröken"

—
sade den sceniske le 1

dåren med en axelryckning, — „vi t

hafva ej något sådant att tillgå. Dock" _— tillade han efter någon stunds fun _
derande — „möjligen kunde vi få låna i

oss ett blåaktigtskeppsljus". Och dar- i

med var tragediennen belåten. En af .
teaterdrängame skickades ned till ham- j

nen för att anskaffa detta viktiga re- i

kvisita. Foreställningen började. Ii

iathetisk stämning emotsåg Julia bal I
kongscenen. Romeo träder fram ur
kulissen, svärmiskt blickande upp mot

Julias fönster och uttalar de första or-
den till andra aktens andra scen. Suff-
lören som har sig ornbetrodt att tända
den magiska belysningen, drar eld pä
en tändsticka och närmxr den till de:
anskaffade „l.juset". Förgäfves väntor
Julia trollskimret som skall än ytter-
ligare höja hennes storhet. Idessställe
höres ett -underbart fräsande, hvinande

ocb en knall. Julia störtar var:-

maktig ned från sin höga ståndpunkt,
en kuliss råkar ibrand, salongen fylles
af en svafvelluktande intensiv rök och
den icke synnerligen talrika publiken
söker i vild flykt utgångsdörrarna,samt,
fordrar, då gästen, fullkomligt vett-
skrämd ej är istånd att vidare fort-
tätta rollen, att återfå inträdesafgiften.
Vid sedermera utredning af saken be-
tans att i stallet för det oskyldiga
skeppsljuset som teaterdrängen skulle
anskaffa, hade han erhållit en signal-

i raket. Den, genom detta oangenäma
■ mellankommandeiförlustråkade regis-
f Sören har emellertid aflagt en dyr ed- pä att aldrig mera låta af öfverspända- skådespelerskor narra sig till att bestå
l extra ..månsken" förJulias och Romeos

kärleksscener.
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Irraks Punsch. Gnid
T)det4<lä(kF @

af siden, ylle, bomull oc

ramie
Julius Sjögren

Trikot och yllevaruaffär
Mikaelsgatan 4 och Centralpassagen

KÅISANIEMI RESTADRANT
säll-

skaper & tillstiillningai

Bangatan N:o 9. Telef. 15 05
Kostymer, Paletåer och Benkläder tor fes

och hvardagsbehof förfardi
Godt material fin snitt ocl kicklisa arbetare

Färdiga kostymer aletår och benkläder på lager
Frackkostymer uthyras.

Elektriska
Belysnings Aktiebolag

Kasarmin: atu 27 Te!ef

sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

00000 QQQOOQO
Mineralvattenfabriken

§aflifa§
na tillvärkningar

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefo 11 3J 91

>000 <DOOO

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Söndagen den 25 november kl. 8 e. m

För tredje gängen

Det skadar inte.

ita och
'n, den

och slutar
,8 e. m.

Biljetter säijas alla hvardagar iTé-
handeln midt emot Svenska Teatern (Ar=
gos hus) samt hela söndagen från kl. 12
p. d. å Studenthuset hvarjämte de ock
kunna abonneras per telefon 20 99.

Lustspel i3 a t Frans Hedbe

Personerna
Assessor Kärner
Ellen. | . ,
Lotten.) llans b
Lovisa, hans og:
Klas Holm. hans
Pihlén, extra orc
Gröt. kamrer.

yfson

linarii

genioi
Johanna, assessorns \
Nilson. vaktmästare.

Handliiigen föregår hos Kärner Föl
andra akterna i Stockholm på vinter

tredje fyra månader senare på t
landställe.

Representationen börjas precis ki. 8 e. m
omkr. kl. I! e. m. Dörrarna öppnas kl.

Gula biljetter

=Reßommendcras
Uälsorteradt lager af prima bekladnadsmaterial i ®

Största och bästsorterade lager i
Finland af alla slags

jÅöbletf,
till allmänt erkändt billiga-

"i* /A//

ste priser, bos

lobn Paiscbcff,
R:fors, Brunsg

cm landsorten sän=
Wf des fritt emballeradt samt ned^
KL* kördt till järnväg eller ångbåt.
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mStrö-kFilWt-
fatts ÄlliÉtat.

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prisbelcnf på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommendera]

Filthattar

Damer & Barn
Underkjolas*

Winierblusar*
Korsetter-, Linnekläder och

Danska Handskar 2:50.
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\WR&å^®^£å^£Z^4^&xte nrr.
Nutidens förnämsta antisepfsv

toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödar kolerabakterier på en halfminut samt tyfoidfeberns, difteerins och rosfeberns bakterie t,'

en minut.
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent ibakteriologi vid VKarolinska Institutet i Stockholm
Dt Axel Kolst, Professor iallmän helsovårrtvid UniversitetetiChristiania.
D:r F. Huedpe, Professor iallmän helsovä.r,l

vid UniversitetetiPrag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor DKoobs InstitutiBerlin.
D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis

« D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo-■ ratorium å Kliniska Institutet iSt, Pe.£$ tersburg.

8 D:r K. G.Kuylenstierna, Assiscent vidFanna-M oeut. Institutet i Stockholm, m. fl.
Finnes till salu å Apothek, Drog-

affärer m. fi. ställen samt iparti,

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.
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sch- och Vinhandel, Älexandersg. 52. Telef. 2178. Hälsing.
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V Smakfulla och vackra

| Vy-Postkort I
Största och rikhaltigaste lager.

Mycket billiga priser.

Dahlbergs Pappershandel, $
filsxsndersgatan!5. $** Norra Esplanadgalan?3. ©

lPrima"
ar en ny

fapyross,
tillverkad af fin turkisk tobak. Iparti, från eget fa

Fredr. Edv. Ekberg.
2 Alexandersgatan 52

V. 'A. i.V. ■.\*~" " w

Bageri
52. JHcxandcrsg. 52.

Helsingfors
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Hotel Kamp.
Sång- Musiksällskapet

»Colombo."
Söndagen den 25 November 1900

Program

tetras.
Bach.
Havdn

)ffenbach

:nts-n

& Pr

o:h

-*AA y
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Champagne

Mont de Bruyére
■]■■ 11 ■ 1.l Il■■I]..1- li:LliillailillfQ säljes iminut 1

hotell & restaura-Serveras a alla störa

Ernsi
S. Maqasinst Tollsnöe^Tel. 18 43.

fMfi^ Sedan värm.&g^a&priset
i ll^^^^^myjj^i'nedsatt
IIl^^l i1 1 1prkbm.d

I utlandets större sta
uppmanas allmänheten att

Koka med
det ligraste, renli-

graste o. bekvämaste brän-
sle,hvilket här finnes att tillgå. Kok-
apparater från
ser finnas å

Gasverket.

Höte! Kamp.
Sång- och MusiksäHskapet

Måndagen den 26 November 1900

Pére la \ i■ rsc ,
2. Parisie

Weib
iså

iGesang, vals3. V)
■i.
5. Un

6 Occlii assassini, polka

till Za

irn ur
t ur M

PS,
B märk till högre pri-

Program

Sti-iiuss.
lubert

Massenet
t och c

Tärd

Herold

Thomas
Coll

» Trv

ppqaroiixi^wa!!^^

I Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!
Prima råmaterial.? ■i

.i

m Prima vara,

SörnäsAktieBryggeri.
!2^^:^M^'M^^M«^liMö^kl^a^^kM^ !iÄ!Äl^^^

Medicinsk gymnastik och massage.
fves åt r. speciell, för led-,nerv-,mag-ochrheumat
:a åkommor. Enkla traumer af olika slag, kontnsii
)r, distorsioner; reponerade luxationer. Akut son
"omisk synovit. ~Diel-,etSk'behandling~tÖ"r långvangi

koavalesoens, anaen-i sär
:ild stärkandebehandliug. Såväl för damer som liorrar

2 och 5—7 Telef. 3067. Kyrkogat. 5.
Nicolai Leibowitsch.

Utexm. med diplom fr. gymnastiskt Ortopediskt
Institut

!______■______■ _______ J*->! ____________________________________å fe lekisCl( siec
KK-Champagne

klager hos herrar vin-*A finnes i

<<f handlare K«

Hotel Kamp.
Sång- och MusiksäSlskapet

Colombo".
Tisdagen den 27 November 1900

Program
Hiliil.ions-marsfili Svendsen.

Ganne.
'<■ Wiener Blut, vals^^^^H
:" Mandolin trio.
>■ Pizzicato ur baletten Syl^l'" A petit pas, marsch .

Delibes.

Kuhlaurture till Elverhöj^^^^^^^^^^l' >-'»-.såug af Sr. RiiM<ni!^^^^^^^^Hl" Scener ur Lucia af T.aiTmiprmnnr . . D^nizetf
1 bolosång af S:a Marietta. H^^^^l■ för 2 vioiim-M
■■ -Hjorneboro-ai-nes marsrlß

Lange

o Ba- |
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