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Tidning för Helsingfors
Nya giasmagasinet SVEA"Teatrar och Konserter.N. Espianadg 37. Brand & Lifforsäkrings

Aktiebolag
Oscar Ålexiz. Kontor

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
J. N. Carlander.

N:o 22 Fredagen den 19 Oktober 1900
"»* DANIEL NYBLIN.FOTOrTPÄF~F ahig"pr ai «««
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 16, Telefon 2770.
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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 3201Hagasnndsgatan 2.

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment

Vid partiköp rabatt.

El Viso
a 15 p.

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

Uninonsgatan 27

££^#^€€€€€€
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

Svenska Teatern.
Fredagen den 19 Oktober 1900

kl. 7,30 e. m
För tionde gången:

Gustaf Wasa
Skådespel i5 akter af Avg. Strindberg

Personerna
Konung GustafI Herr Malmström.„ H. Sandberg,„ Lti.rsson

Fru Lindh.
Prins Joluu^^^^^^l^^^^^^^HDrottning AlnTf^iretaLojonluifyuä^^^^^^^^^^^^^H
Ebba Karsdotter, nunnaiWretakloster,Konungeii^^^^^^^^^^^^^^^B

moder
'

Fru Bran
Magister Olaus (Olaus Petri) Herr Engelbrecht
Kristina, hans hustru Frk. Wiklund.
Reginald, hans son „ Åhman.
Herman Israel, rådsherre från Liibeck Herr Ahlbom.
Jakob Israel, hans son „ Hultman.
Måns Nilson i Aspeboda rHerr Lindh.

bergsman f,Dalarne
-

gaxoMind.
Nils i Söderby I. „ Lindström.
GöranPersson, sekreterare hos Erik , Berlin.
Magister Stig, prest vid Kopparberget „ Stavenow.
Måns Nilssons hustru Fru Precht.Barbro, dess dotter . Frk Bonnevie.
Agda, värdshusflicka Fru Stavenow.
Karin (Månsdotter) blomsterflicka „ Lindfors.

aro"S ) kontorister hos Israel (Herr *?ec
o
ht

David / \ „ W. Sandber
Engelbrecht,bergsman från Dalarne „ Svedberg.
Bipersoner

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring 11 e. m

«&»^^€€€€€€«

MAGASIN DU MORD. =
B. Ut. Cklund & Co.Ai?abia Fö^älj-

nin^s-JVla^a^in,
(Inneh. Q. F. Stockmann) Win- & Spirituösa handel.

Glog. 2, Hotel Kamp
Skilnadsgatan 19Utställning af fabrikens samtliga till-

värkningar, såsom: Telefon 310
Bordsserviser, Kaffe» & Téserviser,

Blomkrukor, Vaser m. m

äfvensom af

liffala Qlasbruks Strix Skrif-Kopiebläck rekommenderas.
Fabriks-Aktiebolaget Strix Tehdasosakeyhtiö. HelsingforstiUvärkningar, såväl enkla som slipade

Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,
Kannor, Ostkupor m. m

SKÅNE U, Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 27

j. H. Wiekels
Vinhandel.

Arraks Punsch,
prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen i Bordeaux 1895.

Avg. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

Tillverkningen står under kontroll afFilosofi D:r Hj Modeen.

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

Westerlunds restaurant.
Hörnet af Nikolaj & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Norra Esplanadg, 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser.

Hufvuddepot af Dr.Lahmanns un-
derkläder.

Ensamförsäljn. nf Jouvins & C:o's
i Grenoble världsberömda handskar.

Alia dagar fij Jk A EC JÄ BM W& Alla aftnar

Middaaskonsert
"
, f' R

n» P Aftonkonsert„ - «* _ sa/7ö a Musiksal/skåpet ..Lolombo-. f wo
-_ frän kl. 4—6 e. m. . y Trän kl, 8 e. m.

ATELI^R JLPOLLO.
C. p. DYREIDAHL Fotografisk Ätelier.

€bampapc

6* f).Itlumm$&o
Reims

säljes hos Herrar vinhandlare och

serveras å alla första klassens restau-
rationer

E. A.. Hjelt
Helsingfors

Generalagent för Finland

Kontor Vestra kajen 18G. F. CARLANQER.

N. Esplanadg, 31.
(Cafanis hus)
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Harald Wasascjemas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
Emma KrUli's

lODK AFFAK filbarmoitlsla SällsKapet,
Inneh. Emnta Wickström

Glogatan 3,
i branchen ochär ständigt rsedd med det nyast-:

H' arbete.utför förstklassig
Lördagen den 20 Oktober 1900

lhteHattar Populära Rottsertenaf sidenfelb & filt

för Herrar & Damer.
Höstmössor,flere slag Proaratti:

Vintermössor, af äkta krimskinn
1. Onverture till op. Eavmond" Thomas

astrakan, autria, bisam m. m
2. ..Vibrationen" vals Strauss

Muffar & Boas, hos 3. Clos Ta Ptmpiere" för stråkork. Grovnod
I, Musikalisclie Tänsonungen SchreineiJoh. Wecksell,

30 Unionsg. 30
'). Ouvertiir till Prometheus Beethover

6. An der Weser", Romans föl

(Herr Paul Steffens)

ca J

►-aa cLU (fl o <=3 é3» "4= . .«: -t

Paus

arr. Pahlman8. Suomalaisia kansanlauluja
9. Die Miihle, för stråkork.■ O-J ""*

10. RevéJlle du Lion KontslsAt SS

m ce^

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
.. -> *1

HAMMOND,<" .
anlig skrift.som skrifver såvälrysk som

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

i"'
"

Generalagenter för Finland & Skandinavien.

fl '!"W^&ä

4f4f£f4f4f4f4t4f4f

S-jCS

ca z *;.U. t?)

€. n.Knapes Skråadc-
rictabliscment.

.Hlexandersgatan 17.
Atrtepiean Fas^ion.

Paus

som finnes är

anis lancm
Den vackraste gåfva till vänner iutlandet

Fi??lar)d i Bilder,
innehållande 186 vyer istort format från
hela vårt landmed text på svenska, finska,
tyska, engelska, franska och ryska.

Pris Fmk 29:
— .

Genomskinligakuvert,
Finska vapenmärken

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors

Försäljningiparti och minut ar'endS3t&k!3
Viner &

Spirituosa

-ZVya. IZarjigiiTdeTQjten \
Ständigt lager af färdig

BåBfIKLÄDER.
SSåGENt J2T. F.Larsson.

mig
21 Alexandersgatan 21.

Sedan stor prisnedsättning på samtliga i affären
I förekommande artiklar numera egt rum, inbjudes all-
Imänheten att vid behof af
(Möbler, Möbeltyger,Mattor, Draperier,Lampor, Vaser etc.
lura besöki vår affär ocli hoppas vi kunna fullt till-
BLedsställa ärade kunders anspråk med våranuvarande
■■■^^■AktiebolagetIR IS. 21 Alexandersg 21.priser

Fiirsia Rysska FörsäkrinffsMaffet
grundadt 1827 Generalagenturen

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

Helsingfors Nja Musikhandel.
Fazer & Westerlund

Tel. 1431, Fabiansg. 16

Nu inkommet stort nytt lager utmärkta

JPiaßiiviOfs
jAJH.£Ui van^nier

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

Specialaffär för Korsetter.
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

Äkta

Viner och
direkt mporterade

spirituösa
från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
S. Espl. gatan 12

C.E. LindgrensBortsbindenaffär,
Alexandersg. 46. Centrals hus.

Alla sortera finare och gröfre 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 yri.ser.
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Operakällarens Restaurant åla Cart hela

Från Londons teatrar.
Oktober 1900.

Teatersäsongen har äfven här nu-
mera inträdt i sitt vinterskede. Så
har under senaste veckor åter en hel
del teatrar öppnat sina portar för spel-
året, och några ännu slutna göra det i
dagarna. Bland nytt pä repertoaren
kan följande förtjäna nämnas.

Att börjamed Vaudeville-teatern kom-
mer där att främst upptagas Pierre
Decourceiles nya skämt Self andLady"
(Herrn och frun). Stycket af författa-
ren skrifvet på franska enkom fördenna
scen, har sedermera öfversatts till en-
gelska. Ellaline Terriss och Seymour
Hicks innehafva hufvudrollerna. Intri-
gen i stycket är dock tämligen flack
och behandlar ett de franska skådespe-
lens välkända thema, ganska medel-
måttigt varieradt. Det är de vanliga
lustspelfigurerna. Den äkta mannen,
en ung notarie Fiirst, älskar musik och
hatar romaner, hans fru däremot all-
deles tvärtom. En afton räddar mannen
emellertid en bekant skådespelare som
ms uknat genom att idennes ställle pä
kvällen sjunga 1 å den lilla sta-
dens teater. Hustrun som ej känner

igen honom på. scenen, förälskar sig i
honom och beviljar honom ett mötei
ett hotellrum som är upptaget at en vän
till Furst, hrr Duplontin hvilken sov
perar med tvänne små hattsömmerskor.
Äfven dennes fru infinner sig här för-
klädd. Man söker förgäfvesistycket
någonting originellt, eller ens en an-

stymmelse till natur som skulle gifva
det något värde. Pjesen skall föregås
af en enaktare med titel The Yéllow
Peril" (Gula faran) af Edv.Ferris och
Paul Heriot däri handlingen är förlagd
till britiska konsulatet iWhang-Fu.

Drury Lane teatern inledde säsongen
med Oecil Ealeighs sensationella utstyr-
selstycke Price of Peace" (Freds pri-
set.)

Det länge bebådade nya lustspelet
af Henry Arthur Jones nThe lackeys
Oarnival (Betjänternas kamaval) skulle,
såsom redan ofta nämnts inleda spel-
året på Duke of York-teatern men är
numera uppskjutet på obestämd tid.
Orsaken härtill är följande: EniLon-
don mycket uppburen skådespelerska
miss Evelyn Millard skulle spela huf-
vudrollen och emottog denna redan den
10 juli i är. Emellertidhar hon sedan
dess ingått äktenskap med en förmögen
klädesfabrikant och befinner sig alt

Södra Esplanadgatan 2.

(Invid Salutorget).

ännu på bröllopsresai Xorge. Dä re-
petitionerna pä stycket, i medlet at
september skulle vidtaga infann sig dock
ej miss Evelyn och underrättade blott
sin direktör att hon ej komme att upp-
träda i rollen såvida ej vissa stryknin-
gar i dialogen gjordes, hvarå hon in-
väntade svar. Hennes make hade an
-ett att hon,som varitgift endast några
veckor, ej borde säga saker Bådtu

dessa repliker inneburo. Tillika lät hon
dock förstå att hon om något år nog
kunde gå indärpå. Då emellertid hvar-
ken direktör eller författare velat med-
gifva de pretenderade strykningarna
och ansåg deras utelämnande förändra
styckets hela karaktär, stod man inför
tvånget att tilsvidare inhibera pjesen,
då någon lämplig person för rollens
öfvertagande ej finnes inom truppen.

Saken har numera iLondonpressen
uppväckt en omfattande diskussion om
hv artill ett teaterkontrakt egentligen
rörbinder parterna". Faktum är näm-
ligen att iEngland existerar allmänt
att s. k. ..stjärnor" få afsäga sig roller,
som de af en eller annanorsak ej anse
tor sig lämpliga, och det är högst an-
tagligt att miss Millard fått opåtalt
begagna sig af samma förmån om hon
blott gjort afsägelsen nägot tidigare.
Ku torde frågan komma att afgöras in-
för domstol och påyrkas af klaganden
att hon skall till 1öretaget erlägga en
ersättning för den approximativt beräk-
nade förlust teatern genom styckets in-
hiberande åsamkats. Huru härmed går
av ännu icke aigjordt; så mycket är
dock säkert att miss Millard kan för-
bjudas antaga annat engagement eller
spela på någ >D annan teater förrän di-

gsbetällningar, Sexor från 2,50
fr. kl. Va 8— 11.

Jg
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rektor Frohman löser henne från det
med honom ingångna kontraktet för
spelåret.

Garrkk-teatern gaf vid sin första
föreställning för säsongen den 27 sep
tember, J. M. Barries nya stycke The
Weddiogguest" (Bröllopsgästen). Glans-
punkten däri utgöres af ett skotskt
bröllop.
ILyceum teatern reperteras ännu på

förstaprogrammet. PjesenheterHome
from the War" (Hemkommen från kri-
get) och är ett romantiskt drama af
författareduon Hicks & Latham. Dess
första akt spelar iSydafrika före kri-
gets början, de senare iEogland, Lon-
don, ivåra dagar.

Utom m:r Jones förutnämda stycke
uppfördes en annan ny pjes af honom
som premiär å Wyndham teatern den
1dennes.

Från och med den 6 oktober upp-
träder å Terry teatern en amerikansk
trupp; och på Comedy teater skall den
ofta omtalade Deutsche Theater in

London" från och med den 12 oktober
börja sina föreställningar. Som inled-
nina;sspektakel ärupptagetFuldas ,,Ung-
domsvänner" föregånget af ..Faust

-
prologen.

■ «^»-!^MiM II "■'
~

Teater och musik.
Intressanta musikprogram. Direktio-

nen för Isaye-konserterna i Bryssel

hafva numera utarbetat sitt program
or infallande säsong. Utom de för-

nämsta klassiska arbeten har man for

afsikt att uppföra: Bequiem för sol.,

kör och orkester af Gabriel Fauré;
En ännu outgifven sinfom af G. Aubert;

Sjette sinfonin i d-moll af Glazonner,

Lfoni i hess dar af T. Swendsen;

På Holbergs tid orkestersvite af:Gneg,

Tintagiles död sinfonisk dikt af Loeffei-TomX; Thamar musikdikt at Balaki-
row

- Fantasi för orkester id-dur a.

Guy Ropartz; Nattlig procession sin:0

-
-2 dikt af Henri Raband;CW f^-
bre, variationer öfver ett tema af Haydn
af J. Brahms; Morisk rapsodi af Hum
perdink; Förspel till Ingwelde af Max
SchUling samt Cato fantasi for or-

kester af F. Albenoi.
* *

#

Alternerande teatrar. Direktörerna
tör Carltheatern och förTheater an d«

Wien i Wien hafva ingått en oiver-
eLkommelse, hvilken sista dagarna a

förra månaden undertecknades af dera

esp. personaler och enligthvilken dessa
iulle förbinda sig att spela på än den
na än den andra teatern, ,, enligt di-
ektörernas för godt finnande". Som
essä båda teatrar liggaihvar sin ända
f staden är det icke omöjligtatt denna

dubblering af repertoarenkan ställa sig

ganska ekonomiskt fördelaktigtför hvar-
déra. Återstår blott att se huruvida
ett dylikt „dubbelspel"skall kunna äga
bestånd utan att konflikter af en eller
annan art skola uppstå de båda direk-
törerna emellan.

* **
Leoncavallo har tillstältitalienska tid-

ningar ett bref däri han anmäler om
uto-Tfvande inom den närmaste framtiden
at

&
flera lyriska såväl dramer som ko-

medier såsom Idylle tragique" etter

Paul Bourget, Aphrodite" äfvensom
.Kvinnan och manonetftn" ämnet häni
tadt ur en roman af Pierre Loaya
obeaktadt af kejsar Wilhelm personligen
bestälda BRoland af Betlin". Vidare
namnes en »Don Marzio 1' med enligt
hvad det tyckes, helt och hållet itali-
enskt motiv samt en BSavanorola" och
en rCesar Borgia" planlagda förredan
längesedan. Som bekant har maéstror

nyss slutfört sin BZaza" hvaraf pre

miär väntas inom kort iMilano. I
samma bret' påyrkar Leoncavallo dess-
utom att Puccini skall till honom öfver-
låta ensamrätten att som lyrisk dram
komponera ingenting mindre än roma-
nen La faute de l'abbé Mouret".

En härintils icke uppförd operett
med titel Munnen och sanningen",
musiken af Henrik Platzbecker, ha>-
gjort stormande lycka a Kesidenztea-
tern iDresden.

~ **
.. Xa>i4ka a, August Bungerta opera-

dramaur cykeln Die HomerischeWelt"
är antagen till uppförandeå Hofteatern
i Dresden. Därifrån öfvergår operan
till Hamburger Stadt-teatern.

prick alltid

»jVloaopole sec"!
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perjantaina Lokakuun 19 p:nä 1900. K:Io ,8

öioconda.
å,näytöksinen näytelmä. Kirjoitta-

nur: Qabriele d'Annunzio.
Italiankielestä suomentanut

Jal.mari Hahl.

Henkilöt
Oskari Salojfjucio Settala
Benjamin LeinoLorenzo Gaddi
Knut" Weckmangosfmo Dalbo
Katri RautioSilvia Settala
Olga Salofrancesca Doni
Maria RangmanQ-iooonda Dianti

|'ikkn Beata
Olga LeinoSirenetta

Näytelmän tapahtumapaikka on Fi
rense sekä Pisan läheinen meren-

rannikko ja aika nykyinen.

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

11. \V. llcllir.ans Remoatvårkstad,
N:o iO. Henriksg. Tel. 1301,

Utföralla slag af velociped- och annan mindre re-
mont, uppsätter och reparerar Elektriska ringled-
gar. Förtennar, förnicklar m. ni.

Vinterkvarter för velocipeder som athemtas
och punktlig;t rengöras.

Kaisaniemi restaurant
rekommenderas för enskilda säil-

skåp & tillställningar

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

Bangatan N:o 9. Telef. 15 05
Kostymer, Paletåer och Benkläder för fest
, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och omvisit

sorgsfullt
Godt material, fin snitt och skickliga arbetare

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

Beklädnads-BolagetAalto &C:o
Banffatan N:o 9. Tel. 15OS

SchoultzIvar

Linoleumaffär
Boulevardsgatan 28

(Studenthuset.)
Lördagen den 20 Oktober kl. s e. m

Abonnement N:o i

Drottning Filippa
ieladespel kter

Gabriel Lagus

Pers

Erik XIII af Pommern. Sveriges, Norges och D
KULIUNi;.

Filippa af England, hans drottning.
Henrik Königsmark. dansk riddareJ«mungensg
Knut Algotson, dansk riddare.
Erik Hendrikson, svensk ri<l<hin-B
Harald, i tUu^Mio^iöniesmar^^^^^^^HCecilia. I
Gösta iH
Anna. hoftäxna.
Herr Tybald.
Första Riddaren
Andra Riddaren.
Två män af folket
En jägare.
En bondficka.

Hofdamer. Riddare. Pager. Nunnor. Jägare

Händoisen försiggår J l:iO på Stockholms slott ocli i
trakten af Wadstena kloster

Representationen börjar precis kl. 8 e. m. och slutar
omkr. kl. II e. m. Dörrarna öppnas kl. V, 8 e. m.

Röda biljetter.
Biljetter säljas alla dagar iTéhan=

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

inniarks

instling

barn till aflidneriddarHenrikat Saloborg.

ofv VrDÄhni|Rr\ SKräddcrietabmcment $ Kläaesbandel
)\u* 11l\UI2IIJlI/I* «. Unionsa. 2i. t.a. T. llybergs sfcr»dae_ri__

Tobaksfabriken

SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommenderas åt tobaks-
kännare; törsök Casino", Samson I", Samson 2"
(Trämunstycken) och "1899".

Kommissionslager iHelsingfors hos
Erans Lindberg

52. Telefon 2658,

wHelsingfors Elektriska Största och

Aktiebolag land af alla slags\\t Belysnings
Telef. 916Kasarminkatu 27

Toimittaa sähkövaloa. MöblerMyy sähkötarpeita.

erkäntallmänt billigaste priser

J«li PäistliQOOQQOQOOQQ0000
Mineralvattenfabriken

Helsingfors, Brunsgatan 12ganifas
OBS! Till landsorten sändes fritt em

rekommenderar sina tillvärkningar,
balleradt samtnedkördttill järnvägelleiFabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8

Telefon 3191- ångbåt
ÖÖ©©©QÖOÖOÖOOOQOO

tiambrini Kcstaurant.
Sivori & * &
& Merikannon
Pianomakasiini

Wiipurissa fHelsingissä
Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. » Tel. 29 22.

Torr Genuine årraks Punsch. Guldmedali
Folkteatern.

Rekommenderas ==
Uälsorteradt lager af prima bcklädnatUmaterial

18^8 iP?r

För första gängen

Allmoge

bästsorterade lager iFin-
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Sång o. Musiksällskapet

Fredagen den 19 Oktober 1900

Windsor-naarsch.
Champagne-mazarka
Soiita. vals ....
i ravotte
Violinsolo Sr. Colomb1

Tutti Aleniti

Ouv.rture till Pique Darne .
Solosång, utföres af .>r. Rusconi
Scener ur Regin entets dotter
Solosång, utfbrea af S:a Marietta

Ll. Soomis Säng
12. Marsch.

W:m, EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhande!. Åloxandersg
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Euom Helsingfors
n 1551

I Prla pr flaska 3 mit
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$ Smakfulla och vackra y

| Vy-Postkort ?
J Största och rikhaltigaste lager.

Mycket billiga priser. J
♥ Dahlbergs Pappershandel,i
| Aiexandersgatan 15. 4" Norra Espianadgatan23. "

"Jr Champagne

3 Mont de Bruyére
2 säljes i minut hos de flesta Herrar handlande

Serveras å alla större hotell & restaura- 9*'
tioner. Partilager hos s^

Ernst Tollander. *■
S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

Frima"
är en ny

fapyross,
tillverkad af fin turkisk tobak Iparti, från eget fa
brik, endast hos

Edv.Fredr. Ekberg:
52 Alexandersgatan 52

kM^MMSMSM

Ma Strå- kMltt-
faöriks Äitiiölept

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prlsbelbnt på Världsutställ-
ningen i Paris i9OO.

rekommendera).

Filthattar
föl

Damer & Barn
Unde^kj®Sar
WinferliSusai4

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

tr#w#w#^«Pf
Fredr. Edy. Elfhprnyiliui U.

BiKFi k Konditori
52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

H&gT Sedan värmegaspriset
i Helsingfors numera är nedsatt
till 15 penni pr kbm. d. v. s. till samma
pris, som hålles iutlandets större sta-
der, uppmanas allmänheten att

Koka med gas,
som ai det billigaste, renli-
ffaste o bekvämaste bran-
Sl&f hvilket här finnes att tillgå. Kok-
apparater från 5 mark till högre pri-
ser finnas å

Gasverket.

Hoki Kamp
(Festsalen.)

fe/ fe/ fe/ fe/

Table dhote kl. 3—6 e. m.

"Middagskonsert kl.|24-6e.m.

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m

fe/ fe/ fe/ fe/

Helsingfors, HutYudstadsbladtts Nya Tryckeri, 1900

Hotel Kamp.
Sång o. Musiksällskapet

»Colombo".
Lördagen den 20 Oktober 1900

Program

Detile-marsch.
Gold-Reine, mazurka.
Wintergartensterne, vals.
Duett för cello och violin, Sr. Periolo och Buon
giovanm

Romans för orkester G-odard
Pizzicato Biztovero,

7. Soirée d'Eté, vals 'Waldteufel.
8. Duett, utföres af S:a Emilio och Sr. Fortunato
9. Ouverture till Norma Bellmi.

10 Solosång utföres af Sr. Rusconi.
11. Fantasi ur Lucia de Lammermor Donizetti.
12. Solosång, utföres af S:a Marietta.

Hotel Kamp.

Program

Morena.
Bolzoni

Guglielmi

Suppe

Donizetti

Pacius

52. Telef. 2178. Helsingfors.

iiHTJHjTtfiifrPgTntli

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas ochmunnens vård
dödar kolerabakterier på enhalf
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent ibakteriologi vidK
Karolinska Institutet i Stockholm.

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

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

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

D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo

ratorium å Kliniska InstitutetiSt. Pc
tersburg.

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vidFarma
ceut. 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.

N. Leibowitsch
massör och sjukgymnast.
Kyrkogatan 5 Telefon 3057

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

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

Kyxvxvv^^x^xv^o^K^yxy

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktie Bryggeri.
> -A>-AXXX^ÄvX-kXXXÄXkyCkXkXX.

leidsiec Ii å k Reims
Champagne

finnes lager hos
vinhandlare.

herrar


