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Tidning för Helsingfors

Nya glasmagasinet SVBA"
Brand & Liffcrsäkrings

Aktiebolag-Teatrar och Konserter.N. Esplanadg 37.S 00
:>"

Kontor

Oscar ÅSexiz. Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.\i
N:o 37 Fredagen den 23 November 1900:z

»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. ** #
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Jakob Mungqvis

b Ate ierFotoffra
Alexandersg. 19

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

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

Hya Caplsserl=
<r affären # *

fiagasundsg. 2. telef. 320L

I Obs.! Ullgarn stort sorti-
ment. Uid partiköp rabatt

Ifatti. lODdil-OFi
40 Alexandersgatan 40— * Telef. 21
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Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27, Teief. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska matcrialier

$S£^^€€€€€€*

Georgsgatan

Svenska Teatern.
C^r

—
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Fredagen den 23 November 1900
7,sn e

Bröllopet Pä Ulfåsa.
Skådespel i fyra akter af F. Hedberg.

Hr Malmström.Birger Jarl till Bjelho
Mechthild, hans gemål Fru Lindh
Bengt Lagman, hans broder
Härved Boson, Jarlens liöfvidsman Sved)

Mansbild, hans
Knut Algotson, riddare Ir Ahlbom

ej

— '

Ingrid, hans hustru
Frk Viklund
Hr Stavenow

—
■

Botvid, prior iWreta . . .
Kol Tynneson, Bengts stallare
Sune, Bengts skrifvare
Björn, Knuts gamle väpnare

Frk Bonnevie

Bröllopsgäster, Tärnor, Svenner, Väpnare

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring kl. \O,u> e. m.
—

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansaalan 2J

Im A. W. EklunÖ Co.
& Spirituosahandel

*58

i Skilnadsgatan 19

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

nd- & Lifförsäkringsaktiebolag:
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At?abia Föt^älj-
nin^s-JVla^agin,

Vin-(Inneh. G. F. Stockmann)

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

värkningar, såsom:
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e> © 0 © f^cims e e e ®
säljes hos Berrar vinhandlare
och serveraså alla förstaklas-
sens restaurationer o o ;o

E. A. Hjelt
Relsingfors

Generalagent för rinland.

Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,
Blomkrukor, Vaser m. m

äfvensom af

liffala Qlasbruks
tillvarkningar. såväl enkla som slipade
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,

Kannor. Ostkupor m. m

Kontor Vestra kajen 188n G. F. CARLA^DER.

■iddags^nsert H** ® ,15f"P Af * jffiffi.?er *
A.TELX^SE^' JLPOHéLOm

C. P. DYB-EUDAHL Fotografisk Ateiier. » W^tg. 31
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H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå.

MAGASIN DU NORD.

6, Telefon 2770
m***m*+*&/% 9&*0!\

B. CUickcls
Uinbänael

**» TiI

JlrraKs ?um\>,
Idmedaljvid

Ulluiiigar. Högsta
hederspris(Diplo-

nft å 11ori^^^^^^T
L geniBordeaux 1895. Jgj

&jv» ~~— flS)
Avg. Ludv. Hartwall.

Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169

BulérOlga
Modist
(Vestra Henriksgantan) 6Skilnaden

Telefon 3238

Westersunds restaurant
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard

i

Éfe G.. Jäfifsl
Yile&Tricotvaruaffär =■rim ■a Esplanadg. 37. Telef. 1727. 3
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~Harald Wasascibrnas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden4

Ledig annonsplats
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Lördagen den 24 november 1900

Populära Konserten
IRI.fl

2i Alexandersgatan i\Program: Sedan stor prisnedsättning på samtliga iaffärenförekommande artiklar numera egt rum, inbjudes all-
1. O \ll!)rl n att vid beho

>. D Möb'er, Möbeltyger,Mattor, Urapener,Lampor, Vaser etc
göra besök ivår affär och hoppas vi kunna fullt till-
fredsställa ärade kunders anspråk med våranuvarandeIRIS. -I .\1- ..i,.: , _ _|

Hai
priser

Första Rysska Försäkringsbolaget
grundadt 1827 Generalagenturen

Litolj. Om 231N. Magasing. i. Telet^^M
Brand & Olycksfallförsäkringc>. Fantasi (Un ballo in Maschi

riöji
r. Sisto Verones

lgfors Nya Musiklmndel.Eis
Fazer & WesterlundLeoncavallo

Tel. 1431 Fabiansg. 169. I Sibelius
I^_________________^^^J

l^lii^T|nrnolHTrg7rii7sji Nu inkommet stort nytt lager utmärkta

Flyglar
Pianinos:-:;iiaimHßßi

flnrnionierDen '!nda v&rkligt praktiska SKKIFMASKIN
som tinnes är Rekvi nya piano och harmonmm

n^^uof^soni sändes iranco på begäran.UA 3131OND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Specialaffär för Korsetter.
Carl Jacobsen & C:o

Svenska prisbelönta& andra utländsk abrika-Helsingfors, ter ialla storlekar samt prislägen.
Största urval af korsetstjedrar & planschetterGeneralagenter för Finland & Skandinavien

till billigaste priser

O. Grundström.
4f4f4» N:o 48 Alexandersgatan N:o 48

:I Akta)(lliil#ll Viner och spirituösa
Den hosickraste inporterado från utlandet

Hjelt & Lindgren.
S. Espl. gatan 12

Fii}!ai)d i Bilder,

4f
innehållande 186 vyer istort format frånhela vårt land med text på svenska, finska,

h ryska C.E.Lindgrens Bortsbinderiaffär,
Pris Fmk 29

Genomskinliga kuvert,
Alexandersg. 46. Centrals hus.

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

Finska vapenmärken

t hela d;l£en. Större& mindre Middagsbetällningar, Sexor från 2,50till högre priser. Aftonkoncert fr. kl. l/t 8— 11.

Jofy. Wecß§ell,
30. Unionsgatan 30
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Ekxaitdersgatan 17.

Afrxerican Fas^ion.
Operakällarens Restaurant ålaC
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BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors

f endastäkta utländska
Viner &

Spirituosa

IV^a_^ggjr2igrax-dero6^]
Ständigt lager af färdiga

BABYKLÄDER.
K. F.Larsson.%
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Xouis de Salignac &. Co

Cognac.
Den japanska teatern

Formosas delegerade iParis, Hitomi,
offentliggöri..Revue desRevues" några
meddelanden om japanska teaterförhål
landen. hvilka, särskildt med afseende
å den enastående tramgäng den japan-
ska skådespelerskan Sala Yacco hade
under utställningstiden i Paris, äro af
icke ringa intresse. Det har uppgif-
vits att Sada Yacco vore Japans enda
skådespelerska och genom nägon sär-
skild författning skulle berättigats upp-
träda på scenen. Det är emellertid ej
fallet. Det har t. o. m. varit enkvinna
som grundlagt den modärna teatern i
Kioto. Förr i tiden kände man där
endast religiösa skådespel och de upp-
trädande buro alla masker. Ar 1603
kom danserskan Kuni emellertid pä
tanken att uppföra äfven riddarepjeser
och hon spelade själf rild. re, medan

hennes man fick utföra den kvinnliga
rollen. Hennes exempel smittade och
det uppstod snart kvinliga skådespe-
lare „som svampar efter ett augusti-
regn", hvilket hade till följd att man,
för att upprätthålla goda seder hos
fruntimren, fann sig nödsakad genon
lag förbjuda kvinnor att uppträda pä
scenen. Detta förbud är visserligen ej
upphä'dt, men har dispenserats i vissa
fall, och om än det ingalunda är ovan-
ligt, snarare tvärtom,att kvinliga roller
i det japanska skadespelet återgitva-
af män, finnes det dock äfven skåde-
spelerskor, bland hvilka den förnämsta
Onna Danshu, ännu vid 54 års ålder
utvecklar ett alldeles ovanligt behag.
Enligt Hitomi är Sada Yacco icke sär-
skildt känd i Japan, men sedan han
numera sett henne i Paris, förutsäger
han henne en lysande framtid. Med
ledning af de i Paris gifna styckena
kan man göra sig en någorlunda sann
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Södra Esplanadgatan 2

(Invid Salutorget)
föreställning om det japanska dramat,
med den skilnad att pjeserna där nä-
stan aldrig gå af med mindre än sextill sju akter och att representationerna
ofta vara från kl. 11 f. m. tjn gpåaftonen. Iden japanska teatern lederallt fortfarande en trappa ned från sce-
nen och därifrån en gäng ut genomaskädareplatsen och som kallas „hana-
michix blomstervägen. Pä denna vä^kastas de blommor och buketter som

äro bestämda till att visa den uppträ-
dande publikens ynnest och beundran.
På senare tid har man börjatmed att
kasta dit äfven smycken, penningar,
ja, t. o. m. dyrbara klädesplagg, af-
sedda som gåfvor åt gunstlingen. Den
för icke längesedan ännu tämligenpri-
mitiva iscensättningen har utvecklats i

betydande mån. Man kan redan efter-
apa oväder med tillhjälp af elektricitet
och förstår att begagna sig af särskilda
ljuseffekter. Äfven förut aldrig före-
kommande rekvisita anskaffas och till-
godogöres på fullt europeiskt maner.
Sedan man numera gör anspråk på att
ta på scenen se verkliga bygnader,
riktiga möbler, o. s. v., hafva äfven
mellanakterna, hvilka förut utgjordes
af endast några minuter, uttänjts till
halftimmar och längre, men då hela
dagen är anslagen till ett teaterbesök,
blir man i Japan därvid ej så otålig
som iEuropa

-<«"►-

Notiser
Chopin anekdoter. Med anledning af

Chopin-stodens nyligen aftäckning i
Paris, omtalar en fransk tidning några

l:ma Inlaid Linoleum

A. B. Wicander & Larssons

♥0 0 ♥<} 0 nederlag <><><>♥<
Richardsgatan 2
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Perjantaina Marraskuun 23 p:nä 1900

EQMONT.
Visinäytöksinen murhenäytelmä (10 kuvaelmaat.

■■■ J. W. Goethe. Sävältänyt L. v. Beethoven

Henkilöt

Kaarle Halme
Kreivi Egmont, Gauren prmssi

Vilhelm Oranilainen... Axel Ahlberg,
Benjamin Leino
Knut Weckman

gerttua Alba
perdinanå, hanen äpäräpoikansa
Bichard, Egmontin kirjuri. . . Oskari Salo

/Otto Närhi.Silva I Äiban palveluksessa lEvert Suonio,
Gomez I

rakastettu Lilli HögdahlKlaara, Bgmon
glaaran äiti
Brackenburg, porvaripoika

,Mimmi Lähteenoja
Pietari Alpo.

(Aleksis Kautio.
JHemmo Kallio.

,soest,rihkamoitsya
BrysselinJetter, rääta

porvareita laavi PesonenEakennusmestan
Saippuankeittujä
Buvck, sotamies

Eino Salmela.
Uuno Salmela.
Emil Falck.
Adolf Lindfors

Euysum, sotavanhus
Vansen, kirjuri

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

ja kuudennea kuvaelman perästä.

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

iorr Genuine Årraks Punsch

w mtyyåwtyaåw m
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Julius Sjögren.
Trikot och yllevaruaffär «5

KAjSAMMnjhSTAORÅNy
skaper cV tillstiUliiiii»-:ii

(i A Wicks t r ömI

Beklädnads-Bösaget Aaito & 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 skicklig
Priserna särdeles mod

Färdiga kostymer,paletår och benkläder på lager
Frackkostyroer uthyras.

JBelclädxzads-JBola^et A.alto & C:o
Banffatan N:o 9. Tel. 15 OS.

Ivar Schoultz

Linoleumaffär
Boulevardsgatan 28

ädderietabiisement $ Klädeshandel
21. Unionsg. 21. f. d. T. Hvbcrgs skrädderi

Helsingfors Elektriska
W Belysnings Aktiebolag

Kasarminkatu 27. Telef. 916
Toimittaa sähkövaloa.

Myy sähkötarpeita.

— —
QQQQÖQQQOOQOOOOOO

______Mineralvattenfabriken

§anifa§
rekommenderar sina tillvärkningar

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

g^QQQQQQQQQQOQOQQO

Största ocb bästsorterade lager i
Jinland af alla slags

.Möblei?,
till allmänt erkändt billiga*# $te priser, bos

lobn Paiscbeff,
f>:fors, Brnnsg

OBS.! till landsorten

■■iTilrtr

des fritt einballeradt samt ned
kördt till järnväg eller ångbåt

f#^f#Äf#Ä
omber har kungl. Wilhelma-teatern

besökts af 32,290 personer, trädgården
af 105,000 personer. Nettoinkomsten
belöper sig till 131,605 Rmark. Ut-
skänkningen iteaterka éet och trädgår-
den under samma tid utgjorde: fatöl
oirca 100,000 liter, pilsner-öl 10.000
liter, vin per glas 4,000 liter, butelje-
radt vin 1,500 flaskor. Detta gläd-
jande resultat torde nogsamt bära vittne
om vår teaters lifskraftighet'5. — —
Så skall det låta. Direktionens konst-
uärliga intensioner torde också därmed
vara till fullo klargjorda.
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Tobaksfabriken

SAMSONS"
i Tavastehus tillverkningar rekommenderasåt tobaks
kännare; törsök ,Samson I ,,Samson 2"■Casmo7^
iTrämunstvcken)och "1899

KommissionslageriHelsingfors hos
Frans Lindberg.

Vlexandersg. 52. Teletörm

Gambrini Rcsraurant.
Sivori & 4f &
é Merikannon
Piaiiomsikasiini

Wiipurissa |Helsingissä
Aleksanterinkatu 21. fj Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. \!> Tel. 29 22.

rätt karaktäristiska drag ur den store
mästarens lif. Bland annat hade Cho-
pin varit ytterst envié. Om det föll
honom in att icke spela, kunde man
bedja honom huru mycket som helst
ötan att han kunde bevekas att sätta
»g till pianot, ja, han gick ända där-
tan att därefter ej spela på flera da-
gar. Iallmänhet tyckte han ej om
a« spela. En dag emottog han
exempelvis en inbjudning till frukost
hos en högt uppsatt personlighet. Så-
som tillägg till bjudningen stod där
oederst ikanteu: Och glömej pianot",
Chopin lät föra dit ett piano och skref
På ett medförande visitkort: »Härmedd« önskade pianot-. Själf biet1 han
emellertid borta Vid en välgörenhets-
konsert tyckte man sig finna att han***

nervösare än vanligt, hvilketäfven
*dligen förmärktes på hans spel. Eu
af tans vänner frågade honom om han
måhända var siuk Nej" - svaradeCh°pin -

B
n,en midt emot mig sitter

e» dam som med foten stampar takten,
vore det ej för de fattiga, skulle

3*g slå sönder hela pianot ochallt hvaddärtill hörer" * *
Richard Wagner stöden i Berlin.

«tBen där stöden kommer att resas

är numera definitivt bestämd. Kejsar
Wilhelm har nämligen godkänt träd-
gärdsdirektörens Geitners förslag att
densamma finge uppställas strax i bör-
|an af Thie.garten, midt emot Hilde-
brandgatan. Vidare har sig B. T.
bekant att en täflan komme att ida-

garna utlysas, däri samtliga Tysklands
konstnärer uppmanas att inlämna forslag

till densamma. Ursprungligen hade
man tänkt sig endast bildhuggare som
täflande. Men Berlins bildhuggarefor-
ening uttalade offentligen som sih on-
skan att äfven andra konstnärer finge

deltaga i konkurrensen, för att åstad-

komma ett mästaren så värdigt projekt
som möjligt. Sedan äfven andra in-

flytelserika röster höjts i samma anda,

har till prisdomarenämden utsetts mcd

lemmar af olikakonstnärskretsar livad

stödens iorm m. m. vidkommer, har

kejsaren uttalat som ett önskningarna!,
att stöden skulle omfattaungefär samma
dimensioner som andra redan tidigare
mom Thiergarten befintliga minnessto-
der, för att icke verka störande, sam-
manställningen mcd dessa. "^"
har på grund häråt bestämt storleken
till ungetär densamma som Göthe- och
Lessingstatyerna innehafva

Maj-festspeleniWiesbaden. For någon

tid sedan omtalades i korrespondenser
från Wiesbaden att för nästa ars Maj-
festspel a Kungliga teaterniWiesbaden,
skulle främst bestämts utförandetaf en

Mozart-cykel; bland annat vore ocksä
upptaget förberedelser til! „Cosi fan
tuta", en opera"af Marschner o. s. v.

Emellertid har numera emanerat ett
päs'äende frän välunderrättadt håll om,
att något beslut isaken alls icke ännu
fattats, och att det är ganska osäkert
huruvida några festspel våren 1901
alls komma att äga rum, än mindre
hvad eller hvilkaverk som därvid skulle
kunna iträgakomma.

*

En teaters lifskraftighet. Nu veta
vi hvari det består. Kungl. Wilhelma-
teaterns i Stuttgart, direktion Martin
Klein, har nämligen utsändt följande
notis:

„Bilanzen öfver den senaste somma-
r ns verksamhet är numera uppgjord
och visar ett godt resultat. Dä en
redogörelse af detta slag böranses äga
ett visst intresse ocksä för allmänheten.

I vilja vi anteckna de hufvudsakligaste
siffrorna därur. Från 1 juni till 1 sep-

arbetare

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Lördagen den 24 November kl. 8 e. m

Abonnemenl N:o 2
För första gängen

jllfja^gfiHir).
Johan

Ludvig Heiberg. Mu»i If F. Kuhlau

sönerna

evns härad
Christian, Konung i Danmark.
Erik Walkendorff, Hern_tillHöjstrui^^-^
Elisabeth Munk, -I
Albert Ebbescn. Lim.-fl Ståthållare på Trv

slott

Pal Fleming
Konungens hofmänHenrik Rud

Karin, en gammal bondkvinna iTry .Lrn<l
Agneta, hennes dotter.
Björn Olofsson, Hofmästa på Höjstruj
Mäns, en jS
Elfkungen

Hofmän. Pager Riddare Damer. Bondfolk Elfvor

Representationenbörjar precis kl. 8 e. m. och slutar
omkr. kl. II e. m. Dörrarna öppnas kl.

'
,8 e. m.

Röda biljetter
Biljetter säljas alla dagar iThéhan=

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

Guldmedali 18H8 i P?ris

Rekommenderas =
Uälsortcradt lager af prima beklädnadsmattria!
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Smakfulla och vackra $
I Vy-l»o£tkort |

Största och rikhaltigaste lager.
Mycket billigapriser.

| Dahlbergs Pappershandef,Ii Alexandsrsgatan (5. §"
Norra Esplanadgatan ?3. ■

Ir ritria
xr en ny

fapyros§ ?
■illverkad af lin rkis

Fredr. Edv. Ekberg.
52 Alexandersgatan 52

mmmm.
fred. €<!u, Oberö,

IBageri $ Konditori
52. Hlexandersg. 52. >te

fielsingfors

>^^-'K r&fg&i mmmm

sch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. TeSef. 2i78.
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Ma StMFlått-
fallits MtiÉiiet

Alexandersgatan 21

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.
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Hotel Kamp.
Sång- o:h fViusiksällskapet

Coiombo."
Fredagen den 23 November 1900

Program

1. Nordpols
2. La iziix;^

Vita d'A
Schub'

i baue Sot

Sr. Rusconi
9. Mar.d-

□_

Q6, ma tann

Korsetter-, Linnekläder och

HPfWfWfWI
fe

"M

5I^^^^^^^BBruy é r3
rf} aäljes iminut hos de flesta Herrar handland

j^Mtioner. Partilajrer Jios jj

[{OET Sedan värmeg-aspriset
N^^n^fors nmnora är nedsatt

Ikbm. cl. v. s. till sammatill

Koka
gaste o
sle, Kok-

flotel l^ärop

Table dhöte ki. 3—6 e. m.

Middagskonsertkl.'|24-6e.m.

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m

Hotel Kamp-
Sång- och l^usiksäSlskapet

#JColömbo".
Lördagen den 24 November 1900

Program
1. Defilé-marsch

mazurka
3. Toreader-vals
i- ( l-avotte . Moresco

Gillet." Olarmett-solo. löredrages af Sr!zäccffll8. Madame Angot . . Lel

7. Ouverture till Piqlle Dämt»■ boosang af Sr. Rusconi.
Snppi

9. Cellosolo, föredrages af Sr. Buongiovanni.10. Solosång af S:a Marietta.
10

*e!feilata veneziana, föredragesaf Sr Fortunato.

Tallbergs hus.

rekommendera]

Filthattar

Damer & Barn
Underkjolar
Wfliiieriblijsar

Danska Handskar 2:50.

Champagne

Mont de

Is.IT i.". oUaniier
ST Magasinsgatan j Tel. 18 43.

15 penni
som hålles iutlandets större sta
uppmanas allmänheten

med PS,
det billig-aste, renli-

bran-
ivilket häi- finnes att tillgå

Gasverket.

(Festsalen.)
9& c?^ e^
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Nutidens förnämsta antiseptisk
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödarkolerabskterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-erins och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent ibakteriologi vid KKarolinska InstitutetiStockholm.
D:r Axel Holst, Professor i allmän helsovårdvid UniversitetetiChristiania.
D:r F. Huedpe, Professor i allmän helsovårdvid Universitetet i Prag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor RKochs Institut iKerlin.

tD:r Girand, vid MunioipallaboratorietiParis.
[ D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo-1$ ratorium å Kliniska InstitutetiSt. Pc-

tersburg.

D:r K. G.Kuylenstierna, AssistentvidFarma.
ceut. Institutet i Stockholm, m. fl.

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
m boratorium Söd,a Esplanadg.8
mimm*em

ww<wixxi*wxyfwx^^

l -:

iAk

At r. specielt tor led-^jm-TVv mag- ocl^ieumatSka åkommor. Enklji traumsr at olika si
ner, dis orsioner. reponerade luxationer. Akut, son
kromisk synovit. l)icicti-k behandling törlångvarig
sängliggande, vid långsam konvalesceas, »naeai sar
skildstärkandebehandiiug. Såväl tor damersom herrar
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Prima vara.
SörnäsAktie Bryggeri,

)LiifåM¥S^äiéääAkUkäJM!^^ia^^S.

Medicinsk ffymnastik ocli massaire.

2 och 5-7 Telef. 30 57 Kyrkogat
Nicolai Leibowitsch,

Utexm. med diplom fr. gymnastiskt Ortopediskt
Institut

fe linssiec
Champagne

finnes lager hos herrar vin-
handiare
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kontusio-

cs^ €& Gt> c5,

HelsingfOr?

Sörnäs Pslsener!
Sörnäs Porter!
Prima råmaterial.
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