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Nya glasmagasinet „SVEA"
Brand & LifforsäkringsEsplanadg 37.N. Aktiebola

KontorOscar Ålexiz. Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander

N:o 14 1900
%%& DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. "& *
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyå.

r
—

len

Jakob Ljungqfists

(a Atelierfotografis
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

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

Nya Tapisseri-
affären.

Hagasuiiflsgatan 2. Telefon 3201

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

99-*r-^-*r-^"^^'^'^"*.^

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
SJtgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Söndagen den 30 September

Geogsgatan 16, Telefon 2770.

Svenska Teatern.

Söndagen den 30 September 1900
7,30 e. m

lICDTÅT^ DEP ÄIIJElllÄlu JJJjLrAI.
Komedi i 3 akter a Karl Hedberg

Person or n a

Professor Gustaf Gerle Hr. Svedberg

v. Häradsliöfding Edvin Gerle, advo Hr. Castegren

Olga Gerlt Frk. Wikhmd

Birger Selen, arkitekt
Enkéfru Ellen Lamberg
Magda Lamberg

Hjalmar Bratt, docent Hr. Sandberg

Märta Vising Fru Stavcimw

Fris. BonnevitBrita Yising

Ida, husjungfru Frk. Tschernichin

Försiggåriprofessor Ger -les hem iStockholm

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

Sundströms Fotografiatclier, Fabiansgatan 27.

fl. Ii). Eklund « Co.
Win- & Spirituösa handel.

Skilnadsgatan 19
Telefon 310

SK SM- kMM.BillFabriksaktiebolaget stnx Tehdasosakeyhtio
Helsingfors

gs

",-~'&99&F9"9'9'9'^'***v

MAGASIN DU NORD.
Ordres

Akta Benediktiner
Munk Likör

upptagas ai
Emil Åström

Helsingfors, N. Magasinsg. ITel. 231
(Enda representant för Finland)

„SKÄNE", Bränd- & Lifförsäkringsaktiebolag:

*C. P. DYEEtfDAHL 3

J. H Wiekels
Vinhandel.

Arraks Punsch,
prisbelönt mod guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'lionneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

Avg. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

Tillvärkningen står under kontroll af
Filosofi D.r Hj Modeen.

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

Westerfunds reataurant.
Hörnet af Nikolaj & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard

G. Tahfs
Ylle & "i rbotvaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser.

Hufvuddepot ar Dr.Lahmaiins un-
derkläder.

Ensamförsäljn. af JouvillS & C:o's
i Grenoble världsberömda handskar.
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Kontor Vestra kajen 18
G. F. CARLANOER.

Ledig annonsplats

_____________^ i_r £4 ***** mm Alla aftnarBP.AUd
eter„ «P r t HOtei Kamp Aftonkonsert

"IlUaagSKOllStJi l d Musiksällskapet ..Colombo". frän kl. 8 e. m.
från kl. 4—6 e. m. .. ■
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Harald Wasas ejernås BLOMS lERHANDEL, Skilnaden 4
Emma KriilPs BODEGA ESPANOLA

MOI>KA FFA K (Etablerad 1883)
Helsingfors

Inneh. Emnra Wickström
Glogatan 3, Försäljningipartioch minut af flWlast _bt__! utländska

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

jd^mm* Nya Barngarderohen
v jf>Ai Ständigt lager af färdip-a_JHeidsirck <£ k Reims

AU'-£\ Beställningar emottagas

BARNKLÄDER.

V> Champagne K. F. LÅRSSON

IRISfinnes i lager hos herrar
vinhandlare.

******
21 Alexandersgatan 21

Sedan stor prisnedsättning på samtliga i
affären förekommande artiklar mimera egt rum,
inbjudes allmänheten att vid beliof af

Möbler, Möbeltyger, Mattor, Draperier,
Lampor, Vaser etc.

«
*M; /'x^-te 1

_H■ &- 2 ■ fe 2 "-<5 göra besök i vår affär och hoppas vi kunna
fullt tillfredsställa ärade kunders anspråk med
våra nuvarande priser.

-'. ■/) 'g: -■■'

\ .;ix:---T~-—....... "'"te ■ W^A> » 2 o~S t

■u. <« C _EH
- Aktiebolaget IRIS, 21 Ålexandersgatan 21■m~i^

S-i i IJ Första Ryssh Försäkringsbolaget
grundadt 1827 Generalagenturenj ed-

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

4&a^m A:W-

Helsingfors Nja MiiÉlniiål.
Fazer & Westerlund.O Tel. 1431. Fabiansg-, 16

Nu inkommet stort nytt lager utmärkta
Flyglar

å*iai_ino*

CD
jä-ÜBrsiioiiit»!'

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

\

c£ Specialaffär för Korsetter.crj

(D
_3

€. fl. Knapcs Skrädde* Svenska prisbelönta & andra utländska fabrika-
ter ialla storlekar samt prislägen.

Största urval af korsetttjedrar & planschetter,
till billigaste priser, hosrietabiisetnetu.

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

fllexanckrsgatan 17.

Atncriean Fasfyion.
ÄktaPrima material.

JHodern snitt.
Bästa arbete.

Viner och spirituösa
0>

C

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

OOerakälSarenS ReStaUrent åla Cart he,a da £ en- Större & mindre Middagsbetällningar, Sexor från 2,50r v^in till högrepriser. Aftonkoncert fr. kl. \k 8— 11.

ed
-C

som den lilla japanskans danssteg gjort
alla förtrogna med.

""""v.
Teater och musik Notiser

Folkteatern vidtager instundande lör-
dag den 6 oktober åter med sin värk-
samhet i Studenthuset. Efter alla de
genomgripande förändringar och för-
fullständningar, som scenen idekora-
tions- och belysningsvag undergått, ter
sig alt så att säga ifullkomligt nytt
skick. Samtliga dessa arbeten samt
klädlogernas inredning äro enkom för
Folkteaterns räkning gjorda och äro
endast till för dess eget begagnande.
Vi, taga för gifvet att publiken skall
till denna första representation för sä-
songen infinna sig så långt utrymmet
i Studenthusets vackra och hemtrefliga
salong medgifver.

En ny operett af „Geishans" kompo-
sitör, Sidney Jones, uppfördes den 15
dennes för första gången på Central-
theater i Berlin.

Berliner teatrarna hafva så smånin- ngom numera samtliga återöppnat sina
portar för säsongen. Bland uppgjorda
spellistor torde den förBerliner Teater
vara så pass definitivt faststäld att ord-
ningsföljden för premiärer därsatcma-
städes redan kan anföras. Under sep-
tember komme sålunda attgifvas ..Viola"
af Adolf Wilbrandt; under oktober

Operetten, som heter „Den grekiska
slafven", fick ett mycket gynsamt mot-
tagande, äfven om framgången ej på
långt när kunde jämföras med deD,
som „Geishan" rönte pä sin tid.

isT!

Det intryck, som ..Den grekiske slaf-
ven" gör, kan, skrifver „Nationalzei-
tung", jämföras med den desillusion,
som ..Vännen Fritz

-'
(den opera af

Mascagni, som följde på „Cavalleria
Rustican") åstadkorn. Blott däri likna
Sidney Jones' båda arbeten hvarandra,
att i hvardera är åt handlingenanvisad
en mycket blygsam plats.

..Käthe" af Elsbeth Meijer Forster:
november: ..Robert Guiscard" fragment
och utkast af Kleist; december: „Elpe-
nor och Satyros" af Göthe; januari:
"Fåglarna" af Aristophanes; i omar-
betning af Göthe och Daheim; februari:
»Kvinnornas kungadöme" äfven den af
Aristophanes, bearbetad af A. Wil-
brandt. Härutöfver må nämnas, för
så vidt censuren tillåter dessupptagande,
Björnsons ..Över Aevne" och ..Mörder-
skan" af Leopold Wagner. Vidare
har man att emotse ..Muntra fruarna
i Windsor" iöfversättning af Alfred
Holm.

..(Jpescerrt"
mmi Södra Esplanadgatan 2

(Invid Saiutorget).

*0
Programmet för kvällen upptager

Frans Hedbergs glada och synnerligen
uuderhållande treakters lustspel Det
skadar inte.hvarjämte herr Alarik Uggla
benäget medvärkar med några foster-
ländska solosånger.

uppföras bl. a. Javotte"-operett af
Jonas: ..Jeanne, Jeanette och Jeaneton"
af Lacombe samt ..Suckarnas bro" af
Jacques Orfenbach.C

3
Stycket saknar emellertid ej humor,

och de många danserna och uppträ-
dena göra, att man ej tar dess svag-
heter så värst pä allvar. Några remi-
niscenser från ..Geishans" älskliga
melodier äro mycket välkomna, t.llägger
tidningen en smula elakt, och mednöje
hör man åter deD välbekanta rytm.

Biljetter säljas alla dagariTehandeln
midt emot Svenska teatern (Argos hus)
samt representationsdagen äfven å Stu-
denthuset från kl. 5 e. m.. hvarjämte de
ock kunna abonneras per telefon 20 99.

Residenz-teatem förbereder en gala
föreställning af „La dame de chez
Maxim" till förmån för i Kina stupade
tyska soldaters familjer.Fredrik-Wilhelmstadt -teatern gaf sin

första representation den 11september.
Inder säsongens lopp kommer här att

UJ Paloyakurtus Osakeyhtiö DnUjnIa IT„11 DPUft Tapaturmavakuutus OsakeyhtiöBrandförsäkrings Akti bolag rUIIJOia fVUlierVO Olycksfallforsäkrings Aktiebolag

t

■a ■'

Filharmoniska Sällskapet.
Tisdagen den 2 Oktober 1900.

lista Populära
Konserten.

iSocitetshuset.

"^*— "

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
som finnes är

//A 3131OND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

4*4*4*4*4*4*4*4*4*
stams el:läge 1.1111
(Hotell Kamp)

Skolböcker & skolmaterial,
af alla slag. Ib- och utländska
papperssorter. - - Finska kuvert
i rödt och gult för korrespon-
dens på utlandet.



AXEL P
S(jOM. TEAATTERI

Sunnuntaina Syyskuun 30 p:nä 1900. Krlo 8

Lahjoitusmailla.
.. .fHksinen historiallinen näytelmä. Kirjoittanut

5-navtu*- Santeri Ingman.

Henkilöt

Axel Ahlberg.
Mimmy Leino
Otto Närhi.

w.kka ruununvouti ja Veikkoki.^^^^^^^M■
I' ' ' '. '.■ftekola, Valkijärven v. t. nimis-^^^^^^^ML°Uk

mies Eino sM
Siltavouti- ..-. Uuno Salmela^

S£ hen'a)
' '

'fHemmoaiailio!lHolttinen, ltalonpoikia ...{W T iTWKvllästinen. 1 F ,?,* attu-Iyx& ) (Aleksis Rautio.■iztefl Kvllästisen vaimo. . . .Kirsti Suonio I
Silja » t*tBr ■ " " LilliHögdahb I
Antti,Holttisen poika Oskari Salo. ■
Maria, Juvan vaimo Elli Malm. ■
Helena, Holttisen palvelijatar . .Hilma RantaneißKaironén, talonpoikain asianajaja, Adolt Lindfors.I
Marketta, vähämielinen akka, noi- |

ta ia hieroja,Laihasen täti. Mimmi Lähteenoja
Viinakurri, hovin kapakanhoitaja.Taavi Pesonen

Talonpoikiaja sotamiehiä.
Toiminta tapahtuu Valkiiärven pitäjässä.

keväällä 1837.
1 näytös tapahtuu kirkolla.
2 , „ hovin kapakassa.
3 „ pellolla,Nurmijarven syrjä kylässä
4 „ hovissa.
5 kirkolla.
l:n jas:nen niiytöksenväliaikaonkolmattakuukautta.

Ovet avataan k.lo 7 Näytäntö aikaa k.lo %8.

Ledig annonsplats

Kaisaniemi restaurant
rekommenderas för enskilda säll-

skåp & tillställningar

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

Bangatan N.o 9. Telef. 15 05.
Kostymer, Psietåer och Benkläder för fest,

visit-, och hvardagsbehof. förfärdigas snabt och om-
sorgsfullt.

Godt material, fin snitt och skickliga arbetare.
Priserna särdeles moderata.

Färdigakostymer,paletår och benkläder på lager.
Frackkostymer uthyras.

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

Ivar Schoultz

inoieumaflar
Boulevardsgatan 28

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Lördagen den 6 Oktober kl. 8 e. ni.

Första representationen för denna säsong.
Med benäget biträde af Hr. Alarik Uggla

Det skadar inte.
Lustspel i 3 aKter af Frans Hedberg

Personerna
Assessor Karner, enkling.

P'e,n- 1 lians brorsdöttrarLotten. J
Lovisa, hans ogifta syster
Klas Holm, hans styfson.
Sihlén, extra ordinarie.
Gröt. kamrer.
Arvid, hans son, ingeniör
lohanna, assessorns piga.
Nilson, vaktmästare.

Handlingen föregår hos Karner. Första och
andra akterna iStockholm på vintern, den

tredje fyra månader senare på ett
landställe.

Rapresentationen börjas kl. 8 e. m. och slutar omkr
kl. 10,s> e. m. Dörrarna öppnas kl. 'Be. m.

Hvita biljetter
Biljetter säljas alla dagar i Téhan-

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.
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:HLG REN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj 18H8 Pms

Ledig annonsplats

Tobaksfabriken

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

Kommissionslager iHelsingfors hos
Frans Lindberg,

Alexandersg. 52. Telefon 2(558

Gambrini Restaurant.
Sivori & 4* 4*

4* Merikannon
Piaii&inakaMliiii

Wiipurissa {Helsingissä
Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. ty Tel. 29 22. 10 101
Konsterna vilja icke låta raka sig.

Gustaf Mahler, den kände orkesterleda-
fen och teaterchefen har för Hofopera
1 Wien bl. a. nu tagit under inöfning
°perau „Kienzi:t,som där icke uppförts
P& åtta års tid. Iett cirkulär hvilket
odelats till personalen har hr Mahler
emellertid påyrkat, att samtliga iope-
ran som romare uppträdande personer
borde vara slätrakade. Men det finnes
Wand körpersonalen flera, begåfvade
med till och med särdeles vacker skägg-
växt °oh dessa protestera energiskt mot
rakningen. Man har hos körledaren
besvärat sig öfver Mahlers påbud och
hotat med afgång från teatern om han
lcke låter tala med sig. Körchefen
bar därigenom blifvit försattiicke så
ltet bryderi. Hvem som kommer att
86 vika är svårt att förutse, allrahelstma& ömsesides torde haiva att göra
med ganska starka viljor.

fruktan för rödbyxor. Hvem hadeval kunnat tänka sig att ett par fran-*> rödbyxor skulle komma auktorite-erna i en tysk stad att tappahufvudet.'a var emellertid nyligen falletiStras-
t
Ur8- Man gaf å därvarande Eden-
eater en operett af Millöcker hvari en

fransk kvar kyras-
H^pHote också skulle uppträda.
Och mycket riktigt. Vid förstarepre-
sentationen gjorde kvartermästaren sin

entré iomordade reglementsenliga plagg.
Men följande morgon emottog direktö-
ren för Eden-teatern en polisorder om

att kvartermästren i pjesen uniform
måste förändras „såsom utgörande en

fara för statens säkerhet och riksintres-
sena" Följden blef att de röda by-

xorna måste utbytas mot ett par grå.- _Gud vare lofvad"
- utbrister

skämtsamt Berliner Tageblatt med an-
ledning häraf; - „vi undgingo denna
gång ju riksfaran ganska lätt" Hvem

hade också kunnat tro att t Elsass ett

par röda franska byxor ännu tretUo år

efter förtyskningen skulle till den grad
uppskrämma eröfraren.

Teresa Mariani, den unga synnerli-
gen framstående italienska skådespeler-
skan, „Duse's rival" som hon kallats,

kommer* att å Baimund teaterniWien
gifva en serie gästspelförestallnmgai
inom loppet af nästkommande november
månad, hvarvid bl. a. namnes Fédora

..Francillon", „la Locandiera afGior-
dino samt tragedin „Amma" af Eraus.

Ermete Novelli skall likaledes på ny-
året uppträda därstädes med en om-
fattande repertoar h varur anföres „Kung
Lear" och öfversten i „Hagda" af
Sudermann, ihvilkenrollhan här kom-
mer att uppträda för första gången.

Den nyligen aflidne ryktbara tenoren
Stagnos testamente har numera öppnats
på dödsortenBuenos-Ayres i Amerika.
Stagno hade år 1871 gift sig med en
italienska, Concetta Oddo, som skänkte
honom fem barn. Äktenskapet var det
lyckligaste ända tills Stagno lärdekänna
skådespelerskan Gemma Bellincioni för
hvilken han öfvergaf hustru och barn.
Isitt testamente har han emellertid

ihågkommit sin lagliga hustru och tillagt
henne hälften af sin förmögenhet i
värdepapper, ädelstenar och reda pen-
ningar, den andra hälften tillfaller hans
legetima barn.

\.La Bellincioni" erhåller allt som
vid" dödstillfallet fans i det af honom
för hennes räkning inredda hus. med
undantag af hans tafvelsamlinghvilken
tillfaller hans med henne hafda dot-
ter. Denna samling är ytterst dyrbar
och omfattar dnkar af Titian. Guido
Reni. Rafael samt andra framstående

mästare. Enligt uttalad önskan öfver-
fördes hans lik till Rom „för att be-
grafvas i fosterjorden", som det heter
i testamentet

Héléne Odillon tillNew-York. Enligt
hvad ett pariserblad har sig bekant,
torde den framstående skådespelerskan
fröken Odillon låtit af impressarion
Conried eogagera sig till ett gästspel
i New-York, hvilket skulle taga sin
början i april månadnästkommande år.
Hon kommer att därvid uppträda å
tyska teatern i New-York, men skall
gifva äfven en del föreställningar pä
engelska språket, som hon fullkomligt
behärskar.

prick alltid
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Helsingfors Elektriska w
W Belysnings Aktiebolag

Kasarminkatu 27 Telef. 916

Toimittaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

00' iooi
Mineralvattenfabriken
§anifa§

rekommenderar sina tillvärkningar,

Fabrik & kontor, Lappviksg. N.o 8
Telefon 3191.

>00<

Största-ocli bästsorterade lager iFin-
land af alla slags

Möbler
till allmänt erkänt billigaste priser

hos

Jota Fiisil
Helsingfors, Brunsgatan 12

OBS! Till landsorten sändes fritt em-

balleradt samt nedkördttill järnvägeller
ångbåt

<
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W:m. EKScRG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg

As Franska Lifforsäkrings- m h&Mh&hk\%&'A-m&
bolagetIII

v » Strå- åFÉl-
fatts AiliÉtet.

i ? x;nn« IyrL IID AIU t,
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.

Garantifonden: 98 miljoner Frcs
Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommenderat

Filthattar

■temm■#
m

meddelar fördelaktiga försak- 0j
ringar af alla slag. Genom samarbete med gg
sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'l'r- 52^baine et la Seiue beviljas de försäkradevid rt§,
sjukdom och olycksfall särskilda förmåner ;gX
hvilka fullkomligt .säkerställa såväl den för-
säkrade och lians familj, som nck de per- 0)
söner, med lmlka lian står i affarsförbin-
delse för den oundvikliga förlust, som en SS?
sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 0ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- sjr
skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
premierna för hela sjukdomstiden och utbe- 0caiar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- '¥?
lif* och resten vid dödsfall. ®y

Bolaget L'Urbaines försäkringar äro 0därför särskildt att rekommendera för her-
rar affärsmän, da det gäller att säkerställa
större affärsföretag genom liflörsäkring, 0emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- *S^samma storängar svårare sjukdomsfall all- <*£/;
tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- 01ges- och förlagsman stora förluster.

Pör dessa väsentliga fördelarerfordras A^s
icke några extra premier utan endast att 0
den försäkradeafstår från den årliga vinst-
andelen. SZ

Damer & Barn
Underkjolar
Wintertblajsar

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

tGeneralagenturen:H.fors, Ö. Henriksg. 1. oj~

Barl von # WIWWPUWf
Fredr. Edv. Ekberg.$ Smakfulla och vackra $

I Vy-Postkort J
Största och rikhaltigaste lager.

Z Mycket billiga priser.

t Dahlbergs Pappershandel,i
§ fllexandersgatan15. I

Uim k Konditori
52 Alexandersgatan 52."

Norra Esplanadgatan 23. 9 Helsingfors

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

fr. 11— 1 och 6 i o. m
Genomgått fullständig teoretisk och praktisk

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

jl Champagne rts

3 Mont de Bruyére a
Ä säljes i minut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- öl
itioner. Parlilaffer hos tit) n
_? Ernst Tollandan J

S^WwästnsäätärTS^^fe^lS 43

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

tern. Maskinernarengörasoch justerassamt ärobrand-
försäkrade. Alex Pelanders Velocipedaffär.

Helin &, Wasiljeff 8. Fabiansgatan 8.

Ledig annonsplats

Hotel Kamp. Hotel Kamp.
Sång o. Musiksällskapet

„Colombo".
Sång o. Musiksäflskapet

Söndagen den 30 September 1900

Program
1. Adelina marsch.
2. La Mousmé, mazurka.
3. Tout Paris, vals . . .
4. Minuetto ,
5. Mandolinata-polka.
6. Den Stumma von Portici

7. Potpourri ur Martha
8. Ave Maria. Cello-solo....
9. Solosång, utföres af Sr. Rusconi.

10. Loin du bal, salonvals. . . .
11. Solosång, utföres af S.a Marietta,
12 Slutmarsch.

illverka

Fredr. Edv. Ekberg.

Ganne.
Waldteufel
Bolzoni.

Auber,

Flotow
Gounod

Gillet,

Måndagen den IOktober 1900

Program
1. Ausstellungsmarsch.
2. Catharina-mazurka.
3. Luna-vals
4. Gavotte
5. Clarinett-solo, utföres af Sr. Zaccuti,
C. Ouverture till Zampa

7. Potpourri ur Madame Angot.8. Duett för violin.
9. Solosång, utföres af Sr. Rusconi.

10. Flirtations-vals
11. Solosång, utföres af S:a Marietta12. Slutgalopp.

Lineke.
Bolzoni,

Herold

Steck

„IPrima"
ar en nv

Papyross, Ledig annonsplats
1 turkisk tobak. Iparti, från eget fa

52 Alexandersgatan 52

Helsingfors, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri, 1900

52. Telef. 2178. Helsingfors.

Nutidens förnämsta ;ntiseptiska
toilettmedel

Stomatoi
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 ibakteriologivid K

Karolinska Institutet iStockholm
D:r Axel Holst, Professor iallmän helsovård

vid Universitetet iChristiania.
D:r F. Huedpe, Professor iallmän helsovårdvid UniversitetetiPrag.

D.r R. Bassenge, Assistent vid Professor KKochs InstitutiBerlin.

D.r Girand, vid MunioipallaboratorietiParis
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.

'mémvmzm-

Ledig annonsplats

Hotel Kamp.
Sång o. Musiksällskapet

„Colombo."

Tisdagen den 2 Oktober 1900

Program
Tosca marsch.
Mazurka ur IIballo in machera.
Serenata Espagnola, vals.
Ilrnio mandolino, solo, föredragesaf S.a Marietta,
Minuetto Boccherini.
Potpourri ur Cavalleria Rusticana . Mascagni.

RossiniV. Ouverture till Wilhelm Tell_____________^^^^^^H8. Solosång, utföres af Sr. RusconSH
9. Songe dAmour, vals Czibulka

10 Cellosolo, föredrages af Sr. Buongiovanni.
11. Solosång, utföres af S:a Marietta.
12. Slut-polka.

iiors Komiska TVättmrättnmff
(Mimmi Talen)

Andregatan 15. Telefon 507
Vårkostymer m. m. rengöras

fort, väl och billigt


