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IMya glasmagasinet „SVEA"
. Brand & Lifforsäkrings

AktiebolagEsplanadg 37.N.
KontorOscar Alexiz. Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

N:o 6 1900.
»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. ***

H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyå.
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Jakob Ljungqvists

Atelierfotografiska
Alexandersg. 19

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

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

Nya Taplsseri-
affaren.

Hagasundsgatan 2. Telefon 3201

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-S-jfr-jS-'^^^^^^^-

Helsingfors Elektriska
Belysnings Åktieijolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

"&»»^€€€€€ee

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag

Onsdagen den 12 September.

Geogsgatan 16, Telefon 2770.

Svenska Teatern.
gt -,Or^

—
V3

Onsdagen den 12 September 1900
kl. 7,30 e. m

Abonncmciit

lordamflpes
Skådespel i5 akter (Tredje akten afdeladitvå tablåer)

af Georg Hirschfeld. Öfversättning från tyskan
Personerna

Jordan
Fru Agnes Jordan
Hans I

Ludvig J
Sommer \ A föräldrar.Fru Sommer)
Adolf Krebs, fru Sommers broder

Weis
61"} Jordans kl«bbvänner "

Laposte. operasångare
Betty, Wieners hustru
Gertrud!
Felix !" deras barn
Frida J
Doktor Spitta, informator |
FruMitbrich, portvakterska. hos
Amalia, tjänsteflicka J
Ernestina, barnflicka hos Wiener
En vaktmästare "

Elsa Liebmann
Rosa Neubruck

Jordan

Bröllopsgäster.
Första akten försiggår 1865 iBerlin, den andra 1873 vid badorten

Helsingdorf, den tredje ooh fjärde 1882 och den
sista 1896 i Berlin.

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

Hr. Berlin
Frk. Svanström

/Fru Stavenow
\Hr Larsson.
(Frk. Bonnevie
(Hr. Svedberg.
Hr. Stavenow
Fru Bränder.
Hr. Svedherg
Hr. Alilblom.
Hr. Hultman.
Hr. Lindh.
Fru Castegren

Frk. Ahman.
Hr. Beroklind
Fru Precht.
Fru Lindh.
Frk. Tschernischin.
Hr. Lindström.
Fru Lindfors.
Frk. Wiklund.

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 27

J. H Wickels
Vinhandei.

k raks Punsch,
prisbelönt med guldmedalj vid mänga

utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen i Bordeaux 1895.

Avg. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

Tillvärkningen står under kontroll ai
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 & fricotvaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser,

Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.

Ensamförsäljn. af JouvillS & C:o's
i Grenoble världsberömda handskar.
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MAGASIN OU NORD.
Ordres

Äkta Benediktiner

Munk Likör
ipptagas ai

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

(Enda representant för Finland)

„SKÅNE", Brand- & LifförsäkriDgsa

JL W. Eklund * Co.
Win- & Spirituösa handel.

Skilnadsgatan 19
Telefon 310

BRffairna STtilX Still-kMatt
Fabriksaktiebolaget stnx Tehdasosakeyhtio

Helsingfors

itre0) ag:
MW ZL m^m m. Alla altnarRFT ""- 7-' c..t Hotel Kamp AftonkonsertPH laiiagSKOllScri Sång å Mus jksällskapet .. Colombo ■■. frän kl. 8 e. m.

frän kl. 4—6 e. m. > ■

JL TmIVLIEmU mAJPOJLIm.O.
K t7

—
i^^TsttATTk A TTT Fotografisk Atelier.

V, KBX B IfxKäÄXtäÄJM Porträtter i visitkortstormat å 6 mk, or duss.

Ledig annonsplats

Kontor Vestra kajen 18
C. F. CARLÄNDER.

N, Esplanadg, 31.
(Catanis hus)
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M4arald Wasasijenias BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
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Emma Kriill's BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)lODEAFFA11 Helsingfors

Inneli. Emnta Wickström
Glogatan 3, Försäljningiparti och minut af endast äkta utländska

Viner &
är ständigt försedd med det nyaste i branchen och
utför förstklassigt arbete. Spirituosa

tej2E_T dVya Barngarderoben

\jtfr & Ständigt lager af färdiga
____________________bmnkläder.\å ÄTsur Vy^mWMm^M

fi\WSSÅGEN^ Beställningar emottagas.

V,^-*teteag-y K. F. LARSSONChampagne
IRISfinnes i lager hos herrar

vinhandlare. 21 Alexandersgatan 21

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

Möbler. Möbeltyger, Mattor, Draperier
Lampor, Vaser etc.tes g 3 &o

sra tti s
®| .g o.ca-,t

" ' <äj____________J

Fröken Å. Pera den unga norska sångerskan
göra besök i vår affär och hoppas vi kunna
fullt tillfredsställa ärade kunders anspråk med
våra nuvarande priser.hvilken härstädes debuterat som Philine i »Mignon

och Grefvinnan i „Figaros Bröilopp" har studeratsång-rQ2 tn m j5O -r Aktiebolaget IRIS, 21 Alexandersgatan
konsten i Norge för den svenska sånglärarinnan Fru

Schenström och uppträdde för första gången underS Första Rvsska PörsäkrinffsbolaffetT^-Z * C AB ~
tr ■' U. i

' *

_^_^_--0 C-Jt-1
förra spelåret vid Eldorado teatern som ZerlinaiFra

BS^ Diavola, hvarefter honerhöllengagement vidDir. Lin grundadt 1827 Generalagenturen
dens operasällskap N. Magasing. i. Telef. 231.

Brand & Olycksfallförsäkring

Helsi Nya Musik illlill1.mrs
Fazer & Westerlund

Fabiansg-. 16
Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN

som finnes är

Tel. 14 3M

Nu inkommet stort nytt lager utmärkta
-FlyglarlIA 3131OND.

IMaiiiiio^som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.
Finnes på lager hos HarmonierCarl Jacobsen & C:o

Helsingfors, Rekvirera vår nya piano och harmonium
katalog, som sändes franco på begäran.Generalagenter för Finland & Skandinavien,

Specialaffär för Korsetter.4f4f4f4f^4*4f4f4fR. J\. Hnapes Skrädde» Svenska prisbelönta & andra utländska fabrika
ter ialla storlekar samt prislägen..Största urval af korsettfjedrar & planschetter
till billigaste priser, hosmtablisement. MS lamAge O. Grundström.Jflexandersgatan 17.

(Hotell Kamp) N:o 48 Alexandersgatan N.o 48Aniepican Fasfyion.
Akta

Viner och
Skolböcker & skolmaterial,

af alla slag. In- och utländska
papperssorter. — Finska kuvert
i rödt och gult för korrespon-
dens på utlandet.

spirituösaPrima material.
Modern snitt.

Bästa arbete. direkt inporterade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.
S. Espl. gatan 12.Billigaste priser.

Op©r3KäH3r©nS R6St3Ur©nt åla art he,a da £ en- Större & mindre Middagsbetällningar, Sexor från 2,50* '__ qui '* till högrepriser. Aftonkoncert fr. kl. 1/_ B—n.8 — n.

Regementets dotter,

Första akten. Det franska 22:ali-
nieregementet har i ett fältslag med
österrikarne för tretton år sedan adop-
terat en liten värnlös flicka, som låg*
på slagfältet och höll på att bli ibjäl-
trampad af hästhofvarne. Flickan, som
erhöll namnet Marie, har uppfostrats
med regementets sparpenningar. Hon
är truppens stolthet och förestår nu
marketenteriet. Om liennes börd eller
slägt vet man intet. Man påträffade
hos henne endast ett med namnet Ro-
bert undertecknadt och till markisin-
nan von Streckenfelt adresseradt bref,
hvaribrefskrifvaren samma dag han skall
ut till strids anförtrormarkisinnan vår-
den om sin dotter. Händelsevis an-
kommer nu markisinnan till Tyrolen.
Hon befinner sig på genomresa tillsitt
slott i Baiern. Under det pågående
kriget vägar hon icke fortsätta färden,
utan anhåller hos sergeant Sulpiz att
erhålla militär-eskort på vägen. Hon
cämmer sitt namn. Sulpiz känner igen
namnet pä brefvet och det finnes nu
att Marie är en systerdotter till mar-
kisinnan, hvilken nu förmår henne atf
taga farväl af regementet och följasig.

Marie efterkommer hennes befallning
med blödande bjärta, hälst hon måst
skiljas från en ung man som vannit
hennes hjärta, tyrolaren Tonio, hvilken
nyss tagit värfning iregementet, enär
Maries fosterfäder beslutat att endast
den som tillhört regementet kan vinna
Maries hand.

Andra akten. Markisinnan har be-
stämt att hennes niéce skall förmälas
med en af Baierns rikaste magnater,
hertigen af Hohenfels. Marie är själf
alldeles likgiltig för partiet. Plötsligt
anländer det 22:dra linieregementet
jämte Tonio, som för sin tapperhet blif-
vit befordrad till underlöjtnant. Han
önskar nu endast bliiva Maries make
och anhåller hos markisinnan om hen-
nes hand. Då denna vägrar, förkla-
rar han att hon icke äger någon rätt
att befalla öfver Marie. Efter hvad
han af en slagting förnummit,är Marie
icke markisinnans systerdotter, ty hon
har aldrig haft någon syster. Marki-
sinnan gläder sig, att han icke vet mera
och anförtror därefter åt Sulpiz, att hon.
ehuru aldrig vigd vid kapten Robert,
är Maries moder. Hon ber honom att
söka inverka på Marie till förmån för
giftermålet med hertigen. Han lofvar
det. Bröllopsgästerna anlända. Man

A a»=^M

"»„'

„@pescei)fr"
Södra Esplanadgatan 2

(lnvid«Salutorget)

endast väntar på att Marie skall un-
derteckna kontraktet, men hon kan icke
förmås därtill. Först när Sulpiz, på
markisinnans bön sagt att det är hen-
nes moder som hon har att göra till
viljes, besluter hon sig att efterkomma
liennes önskan. Tonio och soldaterna
komma for att försvara Marie: för de
häpna gästerna omtala de att Marie
varit marketenterska och att regementet

är hennes fosterfader. Emellertid fattar
Marie pennan för att, enligt pliktens
bud, skrifva under. Men då bevekes
markisinnans tinne. Hon gifver Marie
frihet att själf välja den make, som
har hennes bjärta. Tonio sluter henne
i sin famn.

-<-+>-
Pajazzo

Tonio kommer som prolog och för-
täljer att det är den gamla mask-kome-
dien „Comncedia delfarte", som lånat
formen åt styckets sorgliga, sanna
handling.

Första akten. En commediadelfarte-
trupp håller sitt intåg i en by iCala-
brien. Truppens direktör, som själf
plägar utförapajazzons roll, heter Canio,
hans hustru Nedda är Colombina, den
puckelryggige Tonio spelar Taddeo och
Beppe Arlekin. Idag tycks Pajazzo
ej vara vid sitt vanliga lustiga lynne,
han dunkar väldeliga på sin stora bas-
trumma, men har inga muntra svar på
hälsningarna och gifver Tonio en örfil.
då denne vill hjälpa den vackra Xedda
ner från vagnen. Då en bonde låter
undfalla sig ett groft skämt om att

Palovakuutus Osakeyht
Brandförsäkrings Akti bi

Fröken A. Pera

ö Pnhinla UnIinnun Tapaturmavakuutus Osakeyhtiö
ilag ■ UNJUId IAUMtJIYU Olycksfallförsäkrings Aktiebolag



AXEL riHLGR E N. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 188W
Ledig annonsplats

Kaisaniemi restaurant
rekommenderas för enskilda salU

skåp & tillställningar

G. A. Wickström.
"Beklädnads-Bolaget Aalto & 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 arbetare.
Priserna särdeles moderata.

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

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

Ivar Schoultz

Ltnoleumaffär
Boulevardsgatan 28

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Syyskuun 12 p:nä 1900. K:lo 8

iiilalilKlllllS
5-näytöksninen murhenäytelmi! (8 kuvaelmaa)

Kirjoitanut: Alpo Noponen.

Henkilöt
Kaarle Halme
Marra Rangman
Oskari Salo
Axel Ahlberg

Ahab, Israolin kuiiinga^B
puolisonsaM

Juudan kuningas|
Benhadad, Syyrian kuningas^
Mika Jemlanpoika, profeetta. . .Benjamin Leino
Obadja, Ahabin hovinpäämies . .lisakki Lattu.
Asaria „ sotapäällikkö. . .Knut WeckmanEster, hanen kihlattunsa ....Tyyne Finne.I
Amaria, paimen, Esterin isa " Hemmo KalHcß
Sameri. AhabinjaIsebelin uskottu.PietariAlpJH
Sedekia Kenaanpoika. veleprofee^^^^^^B^^B

johtajaM Otto Närhi
/Eino Salmela,Ehab,\ a . ,. . > Samarian kansalAssir. ) IUuno Salmela

Baalin pappi Fmil Falck
l:nen
2:nen 1 Sotamies
B:s J

[Uuno Salmela.
Otto Närhi.

'Eino Salmela.
Kansaa. sot.laita, sotapäälliköitä,vääriä profeetoja,

vääriä todistajia, Baalin pappeja, auringon
tyttäriä, kurinkaiden seuralaisia.

TapautuuSamariassa ja Giledissa kuningas
Ahabin hallitusaikana.

Ovet avataan k.lo 7 Näytäntö aikaa k.lo tys 8
ja loppuu k.lo '/a"

Ledig annonsplats

Tobaksfabriken Helsingfors Elektriska„SAMSONS" W Belysnings Aktiebolag
i Tavastehus tillverkningar rekommenderasåt tobaks-
kännare; törsök „Casino", „Samson I", ,,Samson 2"
(Trämunstycken) och "1899".

Kasarminkalu 27 Telef. 916

Toimittaa sähkövaloa.Kommissionslager iHelsingfors hos
Frans Lindberg

Myy sähkötarpeita.Alexandersg. 52. Telefon 2658,

Gambrini Restaurant.
0000 (OOOO) QOOQ

MineralvattenfabrikenSivori & 4* 4*
4* Merikannon §anifa§
Plaiiomakasiiiii rekommenderar sina tillvärkningar

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

Wiipurissa IHelsingissä
Aleksanterinkatu 21. X Wladimirinkatu 20.

Tel. 542. ty Tel. 29 22. 0000 QQi oiQQQ

W

o

Största och bästsorterade lager i
land af alla slags

Möbler
allmänt erkänt billigaste priser

PIÉI
Helsingfors, Brunsgatan 12

OBS! Till landsorten sändes fritt cm

balleradt samt nedkördttilljärnvägeller
ångbåt

MMMtWWtti
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 minut
enligt intyg från

D.r E. Selander, Docent ibakteriologi vidK
Karolinska Institutet iStockholm

D:r Axel Holst, Professor iallmänhelsovård
vid Universitetet i Christiania.

D:r F. Huedpe, Professor i allmän helsovård
vid UniversitetetiPrag.

D.r R. Bassenge, Assistent vidProfessor R
Kocbs InstitutiBerlin.

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 i Stockholm, m. fl

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

m&m*mém

Jill

■Nedda bedrager honom, säger han dy-
stert, att teatern är ej lifvet,på scenen
är det oftast hans uppgift att spela
den bedragne mannen, men ilifvet vill
han ej göra det, han älskar sin hustru
och skall veta att värja sin ära. Detta
dystra tal väcker Neddas oro. Canio
och några bekanta gå till osterian att
dricka ett glas vin. Nedda blir ensam
kvar. Tonio kommer smygande och
förklarar henne sin kärlek. Hon hånar
honom, den puckelryggige narren, och
dä han vill närma sig henne, slår hon
honom med piskan i ansiktet. Han
svär att hämnas. Silvio, en ungbond-gosse, Neddas älskare, kommer och vill
o'vertala henne att lämna teaterbandetoch sin make och fly med honom. Hon° fvar det. Tonio öfverraskar dem och
*yndar ut att hämta Canio. De åter-komma just då Silvio står färdig att
j*m}'ga sig bort, Nedda hinner tillropa
'"mom att fly, Canio störtar efter ho-

ta lör att hämnas men lyckas ej upp-
Jnna honom, han återkommer i raseri.5"? tedrar, att Nedda skall säga sin

skares namn, men hon vägrar, han
?*rtar emot henne med lyft dolk, menm*s tillbaka af Beppo.Andra akten. Publiken samlas under
b°J och trängsel. Bland askådarne är

äfven Silvio. Nedda går omkring med
en tallrik och samlar upp afgiften.
Commedian, som nu afspelas, innehåller
att Oolombina under Pajazzos, hennes
mans, frånvaro, väntar sin älskare Arle-
kino. Slafven Taddeo förklarar henne
sin kärlek, men hon afspisar honom
med grofkornigt hån, och då Arlekin
kommer, blir han utkörd. Arlekino och
Colombina supera. Pajazzo återkommer,
Arlekin flyr genom fönstret. Pajazzo
fordrar att få veta namnet på den, som
superat med henne, men Canio tänker
endast på hennes verkliga trolöshetoch
fordrar ett annat namn än Arlekins.
Nedda söker förmå honom att hålla sig

till rollen, men hans raseri stegras, det
uppstår oro bland publiken, och då
Nedda fortfaraode nekar att säga nam-
net, stöter Canio dolken ihennes bröst.
Nedda ropar då: „Till hjälp, Silvio!"
och denne störtar fram men mötes af
Canio, som med utropet: „Ha, det är

du! Väl bekomme!" stöter dolken i
honom också. Storuppståndelse. Tonio
utbrister med bittert hån: „Ku kan
Ni gå, spektaklet är slut".

"— «>— "

Notiser

Khedivens af Kairo teater kommer
att för framtiden vara fransk. Teaterns
nuvarande ledare har allaredan erhållit
konsession därpå till och med år 1902.
Närmast infallande säsong skalluteslu-
tande egnas det fransyska dramat och
större operor. Bland fast engagerade
„stjärnor" namnes fru Jane Hading.
Af å spellistan upptagna operor må
anföras: „Salambo" af Reyer; „Wal-
kyrie"; „Iphigenia" af Gluck; „Sigurd"
af Reijer; „Carmen"; „Romeo ochJu-
lia" af Gounod; „Lohengrin"; „Hänsel
och Gretel" af Humperd.nk; Cavalle-
ria rusticana" m. fl. Bland dramer:
„Les Demi-Vierges" „La princesse de
Bagdad"; Sappho"; „AdrienneLecou-— o. s. v., alle-

Mpjeser hvari fru Hading firatsamman
triumfer

Teatern är enligt italienska tidningen
„Le mondo artistico" på det präktigaste
utstyrd, och säges äfven i öfrigt vara
alla europeiska teatrar öfverlägsen.
Utom en ofantlig rikedom i dekoratio-
ner, rekvisita o. a. d., äger teatern en
garderob, hvars like får sikas. 100
skilda klädskåp upptaga ensamt kosty-

mer för hufvudroller och andra dyrba-
rare dräkter; mindre dyrbara förvaras
i fyra stora salar. För att gifva en
föreställning om den lyx och rikedom
teatern disponerar öfver, må anföras
att det åtgick en tid af elfva månader
lörinventering af materialeti sin helhet.

Wollzogens nyaste lustspel „Em un-
beschriebenes Blått" (Ett oskrifvet blad)
har vid första uppförandet å Stadt-
teatern i Leipzig rönt synnerligen stor
framgång hos såväl publik som kritik.

rDas Glilek von Hohenstein.-1 (Hohen-
steiner lycka) heter en opera af Otto
Kurth som med stormande bifall fram-
förts af Stadt-teatern i Liineburg.

-«-►—

prick alltid

„jYlonopole sec"!
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ALEXANDERS 1EATERN.
Lindens operasällskap.

Onsdagen den 12 och Torsdagen den 13 September 1900

Regementets dotter.
Opera comique i tvä akter af Gaétano Donizetti

Dirigent: Kapellmästare Gross.

Personerna
Fru A. Lindblad.
Fröken W. Lindholm
Herr A. Lindblad.

FrökenM. Keyser
samma

Herr B. Lundin
Hortensius,markisinnansinten-

dent Herr Hj. Söderlund.
En notarie „ Lindberg.
En korpral „ C. Samuelsson.

(Franska soldater. — Tyrolskt landtfolk
Herrar och Damer.)

Första akten föregår iTyrolen 1809. Den andra
på markisinnan af Streckenfelts slöt i

Bajern, ett år senare

PHJAZZÖ.
Opera i 2 akter af R. Leocavallo.
Öfversättning af Ernst Wallmark.

Personerna
Nedda (ikomedien Columbia)skå

e
3 b. cs
re co

"B O

B. O

09

.'O

„sPrima"
är en nv

Papyross,
tillverkad af fin turkisk tobak
brik, endast hos

Fredr. Edv.
52 Alexandersgatan 52

W:m, EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

.Markisinnan af Strw-kenfelt .
Hertiginnan af Hohenfels . .
Tonio, tyrolare
Marie, märketenterska vid ,-u

franskt grenad.er-rtjgemoi^l
Sulpiz, sergeant viinfl

regemente

despelerska, Canios hustru .
Canio (i komedien Pajazzo)direk-

tör förskådespelaresällskapet.
Tonie, narren(ikomedienTaddeo)

skådespelare,puckelryggig.
Beppo (i komedien Arleki

despelare
Silvio, ung bonde
En boiide . . .

(Scenen är iCalabrien på en marknadsfest i
Montaltor. '.riden don oärvande),

Frk. Adelheid Ött.

Hr. Nordal Brun

Hr. Carl Carlander

Hr. Axel Lindblad
Hr. Therolf AlInni
Hr. C. Samuelsson

V Smakfulla och vackra

| Vy-l»o»tko_rt t
Störstaoch rikhaltigaste lager.

V Mycket billiga priser.

! Dahlbergs Pappershandel, £$ Alexandersgatan15. *
» Norra Esplanadgatan 23. O

yfeiéÄMM#j

Finska SM- kFlått-
fatt MtiÉlapt

Alexandersgatan ai. Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommendera]

Filthattar
föl

Damer & Barn
Underkjolar
Winieriiiusar

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

fPiWtllFfWt
Fredr. Edv. Ekberg.

Bimri k Konditori
52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

Biljetter säljas utan förköpi g^
Fazer & Westerlunds Musikhandel. Fa-
biansgatan 16 till kl. 4 e. m. och i

teaterns biljettkontor från kl. 5 e. m. til]

föreställningens slut. Söndagar erhä].

las biljetter i teaterns kassa från kl
2 till föreställningens slut

Biljettpriserna
Länstolar: 1 2 o. 3 raden 7 Mk —

!>■
Stolar 4, 5 o. 6 raderna 6 „

7. 8 o. 9

Loger

Benoar loge stolar 6 „
Bel-étago 5 „
Bel-étage-balkong 6

Partergalleri 5 „
2 radens loge, framplats

„ bakplats
galleri
literaloge plats 1 ,

Paradis 1 „

Börjaskl. 8 och slutas omkring kl. 10,») e. m

Champagne

3 Mont de Bruyére g,
,$ säljes i minut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- 8*
tioner. Part.ila.rer hos £j

o Ernst Tulländer. £
\5 S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. *j

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

tern. Mnskinernarengörasoch justerassamt ärobrand-
H< Alex Pelanders Velocipedaffär.
HHelin & Wasiljeff 8. Fabiansgatan 8.

försäkrade

Ledig annonsplats

Hotel Kamp.
Sång o. Musiksällskapet

»Colombo".
Torsdagen den 13 September 1900

Program
1. Washington marsch
2. Bella mazurka. . . .
3. Tusen och en natt, vals
4. Menuett
5. Ouverture till »Martha
6. Ungerska danser. . ,

7. Serenade di Cavallini, klarinett solo
föredrages af

8. Mazurka
9. Solosång, utföres af. .

10. Fantasie ur „Trubaduren
11. Solosång, utföres af . ,
12. Tanti Saluti, Polka.

Sousa.
Waldteufel
Strauss.
Bcccherini.
Flotow.
Brahms

Hr. Zaccuti. Wieniavski.
Frk. .Marietta Colombo. . . . Verdi.
. . . . Hr. Rusconi.

Iparti, från eget fa-

Ekberg.

Ledig annonsplats

SO „

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

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

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

Ledig annonsplats

Hotel Kamp.
Sång o. Musiksällskapet

„Colombo."

Onsdagen den 12 September 1900

Program
SousaAmerikansk marsch

Jtelmi, spän.-k va!^^^^^^^^-____^^^
¥■ Romans för orkester . . Satta5. Pizzicato ur „Ballo Silvia" ....Delibesb. Ouverture till »Wilhelm Tell". . .Rossini

7. Violin solo föredrages af. .Hr.Emilio Colombo». VY intergartensterne. vals potpourri . KerstenJ. Solosang utföres af. . , Frk. Marietta Colombo
11. SnXsan.,' iitföivs :.!■GeiioVd^mmmmmm m̂mmmmmmmmmmmmmmmmMHr. Ruscom

H:fc Kemiska Tvättinrättning
(Mimmi Talen)

Andregatan 15. Telefon 507
Vårkostymer m. m. rengöras

fort, väl och billigt

Helsingörs,Hufvudstadsbladt-ts'Nya Tryckeri 1900


