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Tidning för Helsingfors
Nya glasmagasinet SVEA"

Brand &. Liffcrsäkrings
AktiebolagTeatrar och Konserter.Esplanadg 37.

r Kontor

Oscar Ålexiz. Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
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Jakob Ljungqvists

b Atelierfotografis
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

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

tlya £apisseri=* # affären # #
pgasimdsg. 2. telef. 3201.

<tI §töi*sta ut^al!
!/ Obs.! Ullgam stort sorti-

ment. Uidpartiköp rabatt.

Ji.
40 Alexandersgatan 40

v Telef. 21
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Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27- Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier
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At?abia Försälj-
nin^s-JVia^asin,

(Inneh. Q. F. Stockmann)

Utställning af fabrikens samtliga till-
värkningar, såsom:
Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,

Blomkrukor, Vaser m. m
äfvensom af

Uttala Qlasbruks
illvärkningar, såväl enkla som slipade
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,

Söndagen den 16 December.

Svenska Teatern.
<^- >Qf

Söndagen den 16 December 1900
kl. 7,80 e. m

För tredje gången

Första fiolen.
Komedi i 4 akter ;if Jens Petersen och Gustav VVicd

öfversättoina från danskan af Emil Grandinson

Hr. Malmström
11. SandbergIvig, lians son, proviso]
AhlblomUer, läroverksadjunki

Hr. Svedberg
ling, veterinäj

St;i\ono\v

Frk. Tschernischinna, Clausens hushållerska
Is, Clausens dräng

Händelsen tilldrager sig ien Landsortsstad iDaamftriä
hos apotekar Clausen

Börjas kl. 7,w och slutas omkring kl. K>,ao e. m

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgataii 27

A. W. EklunÖ Co.
fe Spirituosahandel

Skilnadsgatan 19

Telefon 310

* * 3ul exposition i £dlundska * *
****** boßbandcln. ******

= MAGASIN DU MORD.

Glog. 2, Hotel Kamp

Kannor, Ostkupor m. m

Vin- f

Alla altnar

P^ 7 HÖf 61 f* 51 ITi |* Aftonkons erjNliddagSkOllSCrt Sång å Mu^iksallskapet .Colombo ■ franJ<L M̂^^^^J
frän " Rp m
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€. T\. fijclt Generalagent för Jinland
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Kontor Vestra kajen 18

il II 11! 11l
Reims & & Cb 0

säljes hos Rerrar vinhandlare
och serveras å alla förstaklas-
sens restaurationer

Rclsingior:

C. F. CARLANOER.
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&&& DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. « %»
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 16, Telefon 2770.

3. fi. lUickels
Uinhandcl

flrraks Punscbt
prisbelöntmed guldmedaljvid
många utställningar. Högsta
utmärkelsehederspris(Diplo-
med'honneur) vidutställnin-
geniBordeaux1895.

Avg. ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

Tillverkningen står under kontroll af
Filosofi D:r Hj Modeen.

Olga BuSér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 32 38.

Westeriunds restaurant
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard

G.
IYlle&Tricotvaruaffär j
INorra Esplanadg. 37. Telef.17? J

Yälsorteradt lager,
billiga in-iseiH

Hufvuddepot af Dr. Lahmanns :
underkläder. I

Ensamförsäljn. af Jouvins å ;
C:o's i Grenoble världsberömda

-
handskar. ~i-w/l

1900
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C. P. DTKBHDAHL Fotografisk Atelier. N.

@bampa§i)<

Esplanadg.
iCafanis hus)
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Harald W asasujernås BLOMSTERHANDEL, Skiinaden 4
Städernas i Finland

Brandstodsbolag Tilbarmoniska Sällskapet,
för lösegendom

amottagar försäkring-ar rill låga premier och ned
j^^y^^^^^^^^^^o^ '

de belopp hva_ neiI'olajjet
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säkringst irare i 1 "

Osksr Hakulin Sondagen den 16 December 1900H i A Einderseatan 4n,

3s:dC

Hattar Populära Konserten
fiostmössöiH
felb & filt

Program:
1. O tillop. -FraDiavola".Auber

af krimskinn astrakan,bisam,nutriam.m 2. R sta, vals WaMteufel
i. Piazicati

herrar och damer Gille

4. Drömbilder-fantasi Lumbyt
Muffar & Boas, hos

Paus

Jofy. Wccß§ell, i. Ouverture, till »Preciösa Weber
6. BLaDanse desylphes"för lmrpii. Godefroid30. Unionsgatan 30

(Frk. M. Langhammer.)<<<<<<<<<*<<<o>>>>>>>>>>>>>>
Zigenarbaron".Str

' ■r",.""S

I (/)
— * Paus

8. Finak Kur Earls

9. Intermezzo ur op. BCavalleria' "q. _ -S i— {
"
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Den endn värkligt praktiska SKRI*1MASKIN

€. J\. Rnapcs Skrädde-
rietablisemem.

som finnes är

HA 3131OND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien

';>

&4fs*4*4fs*&s*s*
Wenze w stams förläs::

Nya böcker till jul:
E. Nervänder, Blad ur Finlands kul-turshistona. Med 30 porträtt af Finlandsframstående män frånmidtenaf seklet Fmk

E. Cedercreutz, Bilderbok föruna; ochgammal. Silhuetter. Fmk. 3:50.

Julgraosflaggor
i de finska färgerna,blått och hvitt sam-gult och rödt med Finlands vapen. 10 pV
per st. iolika storlek.fllexanclcrsgatan 17.

OperakäHarens Restaurant a la^^^^j^^^!^^!S!^MS^B^S!^S[^^^^~ — '— ■ s .— till högre priser. Aftonkoncert fr. kl. VaS^ii

arv
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BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors.
Försäljningi parti och minur at endastäkta urlä:

Viner &
Spirituosa

Hya Barngarderoben© i Passagen

juituställning
:^r K.F.Larsson]

mig
21 Alexandersgatan 21

Sedan stor prisnedsättning på samtliga i affärerförekommande artiklar numera egt rum, inbjudes all-
mänheten att vid behof af
Möb'er,Möbeltyger,Mattor, Draperier.Lampor, Vaser etc
görabesök i vår affär och hoppas vi kunna fullt till-
fredsställa ärade kunders anspråk med våra nuvarande
priser. Aktiebolaget IR IS, 21 Alexandersg 21.

Ciffcrsäkrin<»s v v Uicroria
i Stockholm

meddelar EiffJr hkringar på förmånligaste vilkor
6. Ti. RjClf. Generalagent för Jinland.

norra Hajen 4. Cclefon 9 45

He skfors Nya Musikhandel.
Fazer & Westerlund

Tel. 14 31, Fabiansg. 16
Nu inkommet stort nytt lager utmärkta

Flyglar
Pianinos

Harmonier
Rekvirera vår nya piano och harmoniun

katalog, som sändes franco på begäran.

Specialaffär för Korsetter.
Köpalltid från specialaffär: största garanti, läge

och urval samt låga priser. Order från landsortenexpedierasomgåendemot postförskott. Vid beställninga:
uppgifves, bröst,höft & midjavidd.

O. Grundström, Helsingfors
Ensamförsäljai

för Finland, för Jlkt. 801. Svenska Horscttfabrikeit.
Äkta

Viner och spirituösa
direkt inporterade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
S. Espl. gatan 12

C.E. LindgrensBorstbinderiaffär,
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-
& Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.
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Xouis de Salignac & Co.

Cognac.
Musik som läkemedel

Under ofvanstående rubrik skrifver.. Xeue Musikzeitung" bl. a. — Plinius
omtalaratt Aesculap skulle genom milda
melodier och sånger lugnat och äfven
återställt sjuka till hälsan. Cato om-
talar att musik kom honom att glömma
värkande lemmar och Barro höll före
att den fördref gikt. Theophrastus på-
stod att mu3ik botade för ormbett och
den romerske läkaren Coelius erkände,
redan på sin tid, musikens starka in-
flytande på nervösa och sinnessjuka
personer samt förordade isynnerhet den
frygiska flöjten som särskildt lugnande.
Pmtarchus omtalar att kretensaren The-
lates medels de ljufva tonerna af sin
lyra befriade lacedemonierna från pesten
och Martinus Capella vitsordade, att
musik, mera än något annat, stillade
feberfantasier. Filip V, Spaajena svar-

modige konung, biel ju äfven genom
Farinellis sånger så återupplifvad att
han kunde taga del af regeringsomsor-
gen och i en år 1688 utkommen bok
beskrifves bura prinsen af Oranien lät
tre utmärkta ..musikmästare" spela för
sig för att öfvervinna det honom tungt
tyngande svärmodet. Men också mot-
satta värkningar af musik kan histo-
rien uppvisa. Så namnes exempelvisi
engelska krönikor att en engelsk sån-
gare Barton, som år 1714 närvar vid
en Handelfest iWestminsterabbey blefi
så gripen af ouverturen till nEsther"
att han afled. En D:r Willis åter be-
rättar att en af hans kolleger hade en
ytterst döf patient som han ville söka
bota, och för att utröna hvilka ljud
dennas öronhinnor voio mottagliga för
medförde läkaren henne engång till en
föreställning af operan .Yestalen". det
på den tiden mest bullersamma musik-
stycke man kunde tänka sig. Under

■ Ä°

(3resceDt"
Södra Esplanadgatan 2

(Invid Salutorget)
en synnerligt stark kör med orkester-
ackompagnement utropade patienten då
bänryckt: — »Doktor, doktor! jag
hör!" — Men läkaren vid hennes sida
hörde ej, —

ett af den starka sinnes-
spänningen för experimentet och den
bullersamt stormande musiken förorsa-
kat slaganfall hade dödat honom. En
berömd fransk läkare däremot omtalarau han genom musik räddats från ett

såsom redan hopplöst ansedt tillstånd
af feberdelirium.

-«""►

Ett och annat

Sarah Bernhardts ankomst till Netv-
York där den stora skådespelerskan nu
uppträder sedan den 2G november, skil-
dras af en engelsk korrespondent som
följer:

Med den franska ångaren L'Aquit-
aine" anlände sålunda den 20 d:s den
så länge väntade och med otrolig ny-
fikenhet emotsedda Sarah Bernhardt
och skådespelarkungen Coquelin. Den
gudomliga Sarah" medhade för sin per-
sonliga del icke mindre än 25 koffer-
tar fullpackade med ko3tymer, två ma-
sörer, två kammarjungfrur, ett par tre
hundar, utom allehanda diverse. Na-
turligtvis inträffade det vid landsug-
ningen något sedvanligt noförutsedt"
utan hvilket reklamen nu engång ej
kommer in på rätt spår. En biftndak
polisofficer gjorde nämligen en rätt god
vitz dä han' genom folkmassan ledsagade
lenne till hennes vagn. Det vill sy-
nas som skulle folkmängden tämligen
hänsynslöst trängt på för att få se

l:ma Inlaid Linoleum
A. B. Wicander & Larssons

<>$♥<}<><> nederlag 0 0 0 0 0 <>
Richardsgatan 2

o



AXEL PIHLGR EN. Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj 1898 iParis.

SUOi TEAÅTTER!
d) \Z3^^=__ — Ti Folkteatern,

(Studenthuset.)af siden, ylle, bomull och 17ramie
Sunnuntaina Joulukuun 16 p:nä 1900 I Söndagen den 16 December kl. 8 e. m

Julius Sjögren
Trikot och yllevaruaffär Sista representation före jul

Mikaelsgatan 4 och Cent passagen ncrkingarißCarkyn täti. KAISANIEMI RESTADRANT
rekommenderas för enskilda siill-

jspel med sång och dans i8 akter af Axel
Anrep. Musiken af C. R. Littmark.

»vtöksiiien huvinäytelmä. Kirjoittanut: Brandon
Thomas. Suom. Kaarle Halme. Personernaikaper & tillställningar

Sven Jonsson i Lekhyttan, sexma
Sven. hans son, student.He nki löt Q. A. Wickström MoM<^rina^^^^in^^^te^^^^>ergsmanseiUc£i

Översti Francis Chesney, ollutIn- hennes

tialaisessa palveluksessa Eino Salmela Olle LelTstuar^^^BStina, hennes puTäMJ
Stal. bruksjjatron.B
Selma hans Jjf
Mamsell Bom. guvernanl
Ingeborg. vallflicka.

Stephen Spattiga], asianajaja Ox- Beklädnads-Bolaget Aaito & C:o
Taavi Pesonenfordissa Bangatan N:o 9. Telef. 15 05

Kostymer, PaSetåer och Benkläder för fest, bondspelma:jack Chesney |Uuno Salmela
Charlcy Wykeham j YlioppilaitajOskari Salo.

usting. t', d. soldat, nu kyrkovaktart
En betjent.visit lags ibehof förfärdigas snabt och om

Folk af bada könenLoordi Francourt Godt material, fin snitt och skickliga urin Händelsen tilldrar sig invid Lekhytte by i Väster-Nerrike(Knut WeckmanBobberley
Oxfordissa. ]

Tackin ia Oharleyi^par
Priserna särdeles moderata Emellan I:sta och 2:dra akten anses två månader och

mellaa 2:dra och 3:dje omkring ett år hafva förflutit.Brasset
Färdigakostymer,paletaroch benkläder på lager.
Frackkostymer uthyras.

Beklädnads-BolagetA.alto &C:ovalija Hemmo Kallio
Donna Lucia rVAlvarez, Charleyn JBangatan ]V:o 9. Tel. 15 05.

Elli Malm Representationen börjar precis kl. 8 e. m. och slutar
omkr. kl. II e. m. Dörrarna öppnas kl. xjS e. m.

Elli TompuriAmy, Spattigalin nepa Ivar SchoultzKittyVerdun, Spattigalinholhokki.Veera Juvelius
Elli Delahay Tyyne Finne

I.apahtuu Oxfordissa Linoleumaffär
Gula biljetter.
Biljetter säljas alla hvardagariThé=

handeln midt emot Svenska Teatern (Ar=
gos hus) samt representationsdagen äfven
å Studenthuset fr. kl. 5 e. m. hvarjämte
de ock kunna abonneras per telefon 20 gg.

Ovet avataan k:lo Va 8 Näytantö alkaa k:lo 8 Boulevardsgatan 28

flH dßAHn?lFir\ $Kräaaerktab!isement $ Klädeshandel
/Ill* ÜB\

"1111/■I/i- v 2l> Unionsg. 21. f. a. T.Hvbcrgs skrädderi

=Rekommenderas =
Uälsortcradt lager af prima beklädnadsmakrial

Tobaksfabriken Största ocb bästsorterade lager i
Finland af alla slags

Helsingfors Elektriska W
w Belysnings AktiebolagSAMSONS"

Tavastehus tillverkningar rekommenderasåt tobaks-
Kasarminkatu 27. Telef. 916kännare; törsök Casino",

(Träraunstycken) och "1899 sähkövaloa.Kommissionslager iHelsingfors hos Toimittaa
Frans Lindberg Myy sähkötarpeita.A-lexandersg. 52. Telefon 2658

billiga
* ÉW till allmänt erkändi6atnbrini Rcstaurant 3obn Paiscbeff,

QQQQQQQQQQOOOOÖO fyfors, Brunsg
MineralvattenfabrikenSivori & * &

& Merikannon
a OBS.! Cill landsorten san
J des fritt emballeradt samt ned
sU kördt till järnväg eller ångbåt.

ganifas
PiaiuunakaKiiiii rekommenderar sina tillvärkningar

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8 f#f#Fs##f#Telefon 3191Wiipurissa fHelsingissä
Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. W Tel. 29 22. OÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖOÖGQOO
divan, hvarför polismannen gick förut,
banande väg ined sin battong. —
»Merci, monsieur!"

— sade Sarah,
hvartill irländaren svarade: Do'nt beg
for mercy, madame", (bed ej om barm-
hertighet min fru). Patagligenutgjorde
mannen en del af den reklam New-
lork tidningarna satt igång ioch för
hennes ditkomst, utom att de genast

Därvid"itervmvade henne, hhi Ii i^^^^Berforo de att hon under öfverresan
»lidit fruktansvärdt" af sjösjuka och
a_tt Coquelin alt ännu var B aldeles omöj-
''g"> sä medtagen hadehan blifvit däraf.
Eu repertor frågade konstnärinnanhuru
det var henne möjligtatt se så ung
ut> Sarah blott ryckte på axlarna och

: Men jag är ju ung!"
—

öni- man ville tycka att det är länge
sedan, men hon håller fast vid det re-
dan i åratal. Sarah börjar sitt gäst--
BPel med BL'Aiglon" (Örnungen) och

man är själffallet ytterst nyfiken därpå,
allrahälst hertigen af Reichstadt gifvits
a. "eAV-Yorker-teatern synnerligen för-
'Jänstfullt af Maud Adams. Coquelin
*rjar med Cyrano de Bevgerac två

senare. Samtliga biljetter till
gardera föreställningarna hafva redan'ange varit utsålda och till fabelaktigt
b°ga pris.

Såsom af tidningarnas telegramaf-
delning allaredan synts, har Sarahs
första uppträdaude varit en genomgå-
ende succés från början och till slut.

Notiser.
Berlins teatrar. Secessionsteater har

för första gången uppfört tre nya styc-

ken Die Bildtfchnitzer" af E. Schon-
herr, Daheim" af Maeterlinok och
Der Bär". Föga lycka gjorde senare

de båda gamla farsstyckena .Peter
Squenz" och »Die geliebte Dornrose
af Andreas Gryphius. Isynnerhet det
andra, alt för bredt utspunna skämt-
spelet väckte stark opposition, skntver

en recensent.
- Theater des Westens

gjorde lycka med sin första förestått-
ning af Offenbachs^ sista operett rHott-
manns Erzählungen".

* .. *

En ny opera ,J***" at W. Zelen-
Ski gick första gången öfver scenen
vid invigningen af den nyuppförda tea-

tern iLemberg.* *

Björnstjerne Björnsonbevistadeisön-
dags uppförandet af Över Evne" på
Berliner Theater. Han hälsades af lif-
ligt bifall, förmäler ett telegram.

* **

Teaterföreställningar för skolbarn i
S:t Petersburg, Å Kejs. Mikaels-tea-
tern ägde nyligenen beaktansvärd före-
ställning för skolbarn rum. Furst
Wolkonsky har bestämt att dylika iöre-
ställningar skola gifvas hvarje söndag
för att låta skolungdomenstifta bekant-
skap med såväl ryska som utländska
författares arbeten. Vid första repre-
sentationen gafs ett stycke af grefve
Kapnist med titel Förtal", ett af de
älsta ryska lustspel som finnas. Stycket
skrefs under PaulIregering och utgör
en krass satir öfver dåtida seder. Då
kejsar Paul fick höra därom lät han
förvisa Kapnist till Sibirien, men nyfi-
kenheten dref kejsaren att dock BJälf
läsa pjesen. Den roade majestätet sä
mycket att han befallde den förvisades
aterhemtande och lyckönskade honom
till detta arbete. Nu inleddes stycket
af ett lörklarande föredrag.

" *

Ä Altes Theater iLeipzig har för
första gången uppförts det nya offi-
cerssorgespelet BRosenmon!ag" af O.
E. Hartleben och mottogs mycket väl-
villigt. Efter aktsluten inropades för-
fattare och rollinnehafvare upprepade
gånger. Den tragiska konflikten i
styckets handling framkallas genom en
skamlig intrig, genom hvilken en kvin-
nas ära kränkes, skrifver en recensent.
Uppskakande äro de scener, som föregå
kärleksparets själfmord, hvilka visser-
ligen förefalla något för bredt utförda.
Särskildt slogo de komiska scenerna i
Casino an.

* **
.1 Stadttheater iElberfeld rönte den

nya komiska operan rPhryne" af Samt
Saéns vid första uppfödandet ett väl-
villigt mottagande.
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W:m EKBERG. Cognac-. Punsch- och Vinhandel. Alexandersg 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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Ledig annonsplats

Smakfulla och vackra V

Vy-J»o*tkort
Största och rikhaltigaste lager.

Mycket billiga priser. J
♥ Dahlbergs Pappershandel. J
A Alexandersgatan15. $
a Norra Espianatig.ii.in .'ll^^M^^^W

IPrima"
är en ny

fagyros§,
1 parti, från eget fa-tillverkad af fin turkisk tobak

brik, endast l «
Edv.Fredr. Ekherff.

52 Alexandersgatan 52
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I Trcd. €(J». Chbcrg. |
|Bageri Honditoryi
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Sedan pärmegaspriset i fielsingfors nu
mera är nedsatt till 15 penni pr kbtn

d. v. s. till samma pris, som hålles i ut
landets större städer, uppmanas allinänhe
ten att

Koka med gas.
som är det billigaste, renligaste och be-
kvämåste bränsle, hvilket här finnes att
tillgå. Kokaparater från 5 mark till högre
priser finnas å 4éZt

Gasverket.

Hotel Kamp.
Sång- och Musiksällskapet

Måndagen den 17 December 1900

Program

mM ka Soa Ganne.
i '■■■ U
Delibes

Mondnacht. vals
Pizzicato ur baletten

T flöjtRomanze sans parole, se
Tourniquet polka Ganne.

Douoe Caress e. vals . . . ■ . . ■ . Gillet
Die Stumme vonPortici.Aube:Ouv ture

Solosäng af Sr. Rusconi.
Potpourri ur Madame Ana; Lecocq

sång af Sr. Rus
FalirbacVGalopp

Helsina-fors, Huvudstadsbladets Nya-Trycieri 1800

iH*TEVIW?WE

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktieBryggeri.
J^^iifcT^fcT^^Tv^^A^hT^^^ifliTAiT^^^^

itiiiifiiifc-^y, *"«^> *-<T> *>>> fc
ltl *VT> **lf> *??! "«t> <TT>

Första Rysska Försäkringsbolagel
grundadt 1827 Generalagenturen

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

T*SFI^P*T
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eiilsicr Cii.
finnes i lager hos herrar vin-

<2 handlare. £>"f% \^s?

Hotel Kamp.
Sång- och Musiksällskapet

(lColombo."
Tisdagen den 18 December 1900

Program

Jubileums marsch
Gold Else, mazurka
Lohta vals

Moment musicale Schubert
Cellosolo föredrages at Sr. Buongiovanni.
Champagnepolka

Ouverture till Xabucoo
Solosång af Sr. Fortunato.
Songe cTamour apres le bal Czibulka
Solosång af Sr- Ku-
Wintergarten-Potpourri
Solosång af Sa. Marietta.

3 a

fearnes
Etesin
Morena

Festri

Verdi

Kerten

■■z b

Is
a s
"3. £i/) i
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Hotel Kamp.
Sång- och Musiksäiiskapet

..Colombo."
Söndagen den 16 December 1900

Program

Srendsen■ G-annemazurk

CnaJ
Ivanovici
Bralims.

Mandolintric
Lydia polka Jensen

Vals ur operettea Venus . . . ■ . .Bilse.
Oavertnre till Califen iBagdad . .Boieldieu,

af Sr. RusconiSolosång

a<i ur Carc BL
-

- Efca Marietta
Finska rytteriets marsch

éMkMkkMikm
Ma Strå- k FiltMt-

falrits MtiÉliet.
Alexandersgatan 31. Tallbergs hus

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris S9OO.

rekommendera]

Filthattar

Damer & Barn
Underkjolar
WinferbSusar

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

mmmwwm
V Champagne

jq Mont de Bruyére
2 säljes iminut hoo de flesta Herrar handlande

Serveras a alla större hotell & restaura- jj1'
tioner. Partilajrer hos hi

Ernst Tollaniler. *"
Q 5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

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

Dt Axel Holst, Professor i allmänhelsovård
vid Universitetet iChristiania.

D:r F. Huedpe. Professor i allmänhelsovård
\-id Universitetet iPrag.

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

D:r Girand, vid Municipallaboratorieti Paris

D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffslabo
ratorium å Kliniska InstitutetiSt. Pc
tersburg.

D:r K. G. Kuylenstierna, Assiscent vid Farma
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.
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