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Halvin ja Parhaiten lajiteltu Kulta, hopea, uushopea jakellotavarain W |#«ailäff*luke M.konkatu „. vastapäätä riutatienasemaa. !%■ I%aHIO
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Tidning för Helsingfors SVEA"

Brand &. LiffcrsäkringsNya glasmagasinet Teatrar och Konserter. ÄktieboiaEsplanadg 37.
Kontor

Oscar Ålexiz. Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

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

1900.N:o 16 Fredagen den 5 September

#-f;:* DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. »» »
Geogsgatan 16, Telefon 2770.H. W. LILIUS. inkasso & Fastighetsbyå.
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Jakob Ljungqvis

Sia AteFotografis ier
Alexandersg. 19

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

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

Nya Tapisseri-
affären.

Hagasumlsgatan 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

3£»»»»sssgg^
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

ti

»»»»»»€€€€€€»= MAGASIN DU HORD.
Ordres

Ledig annonsplats

Akta Benediktiner
Munk Likör

upptagas at
Emil Åström Ledig annonsplats

Helsingfors, N. Magasinsg. !Tel. 231
(Enda representant förFinland)

Cl P DYEK^DÅHL portar

Svenska Teatern.
Fredagen d. 5 och Lördagen d. 6 Oktober 1900

kl. 7,30 e. m

Aboiuiement 3
För första och andra gången

Gustaf Wasa
>kådespel i5 akter af Avg. Strindberg

Personerna

Herr Malmström.
„ H. Sandberg
„ Larsson

Fru Liiulli

Konung Gustaf "^^^^^^^H
Prins Eri "

Prins Johan
Drottning Margareta Lejonliufvud
Ebba Karsdotter, nunnaiWretakloster. Konungensvär-"

moder Fru HrMH.l7^"
Magister Olaus"(Olaus Peki Herr EngelbrecM
Kristina, hans hustru Flk - Wiklund.
Reginald, hans son » ~in 1
Herman Israel, rådsherre från Ltibeck Herr Ah bom. I
Jakob Israel, hans son » Hultman. I

Måns NilsoniAspeboda | (
'BarllindIAnders Persson på Bankhyttan Ibergsmän fr.Dalarne

' "
fareson IIngel Hansson

"
T . ,

cf
_
HIT,B

Nils iSöderby l " 11!
Göran Persson, sekreterare hos Erik » P.emn- ■
Magister Stig, prest vid Kopparberget » OWB
Måns Nilssons hustru

* ru4,"vießBarbro, dess dotter Staveno^|A"-(la, värdshusthoka , _■
,. 1..H. vi |.l..lil^t-]tl|.k:i '—^»

/Herr Preoht.
\ „ AV. Sandberg

„ Castegren.
Marous \ konfcoriistel.hoTlsriiöl^HDavid j
Engelbrecht,bergsman från Dalarne
Bipersoner

Börjas kl. 7,3o och slutas omkring 11 e. m

Sundströms Fotografiatelier, Fablansgataii 27.

J, H Wickels
Vmhandei,

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

Avg. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

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

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 32 38.

Westerlunds reataurant.
Hörnet af Nikolaj & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727

Välsorterad: lager, billiga priser

Hufvuciiepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.

Ensamfnrsäljn. af JouvillS & C:o's
Grenoble världsberömda handskar.
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Champagne

»«feO lijjl'' -i—^ ? _^__^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BBB^^^^^^^^^^^^^^^^^B
UT £a sin sm Alla aitnar

■^ HOlcl ■% «■ lii |J Aftonkonsert
MiddaClSkOnSert d Musiksäl/skapet ..Colombo ■■. frän kl. 8 e. m.

frän kl. 4—6 e. m.
— -

j±TELI^ R JLFOLLO.
ografisk Atelier.
visitkortstormat å S Vik, or duss.

6. ft.mumm $C:0
Reims

saljes hos Herrar vinhandlare och
serveras § alla första klassens restau-

rationei

E. A. Hjelt
Helsingfors

Generalagent för Finland

Kontor Vestra kajen 18
G. F. CARLANOER.

N. Esplanadg, 31.
ira'anis hus)

n
-t



Harald Wasascjenias BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4ca
fö

fa

Emma KriilTs
31O I» K A FFA»

Inneh. Emnr^ Wickström
Qlogatan 3,

<3F

är ständigt försedd med de: nyaste i brancheo och
utför förstklassigt arbete.

flriilsiir l( å Co, Reims
V> Champagne

finnes i lager hos herrar
vinhandlare.
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€♥J\. Knapes Skrädde-
rietabliscfiKitt—

JHcxandersgatan 17.

Amerieat^^asbion.
Prima, material.

3£odern. snitt.
Bästa arbete.

C
Billigaste priser.

Operakällarens Restaurent åla Cart hela ml
ti Liszt Furioso" eller den

rasande Liszt
Iseptemberhäftet af Xeuen Deut-

schen Rundschau" offentliggöresur den
brefsamling, hvilken med titel Briefe
Liszt's and der Fiirstin Wittgenstein"
är under utgifvande af Adelheid von
Schorn, ett af dessa bref hvarur vi låna
följande Liszt karaktäriserande skil-
dring. Brefvet är skrifvet iRom 1879.

blifvit af Liszt inbjudna att komma ut
till Tivoli. En af hans elever — låt
oss kalla honom V — åtföljde oss dit
jämte sin moder. Vi kommo fram på
eftermiddagen och jag begaf mig ge-
nast till villa d'Este för att, som jag
lofvat, hjälpa Liszt med något skrif-
veri. Fru Thon samt fru Y. med son
infunno sig senare. Bjudningen var
nämligen till kvällsvard. Alt aflopp
godt ocb väl, stämningen var den bästa.
Liszt själf var vid synnerligen godt
lynne och beredde de båda damerna,
som aldrig hört honom spela, ett ut-
omordentligt nöje genom att sätta sig
vid flygeln. Men då inträffade något
som jag tror mig aldrig komma att
glömma. Liszt råkade i formligt ra-

Vi hade

3
ca
"o
C
3

Paloyakuutus Osakeyhtiö n L
'
| U 11 Tapaturmavakuutus OsakeyhtiöBrandförsäkrings Akti bolag I UIIJUId. rxUIIUrVU Olycksfailförsäkrings Aktiebolag.
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seri, sådan jag ej sett honom hvarken
förr eller senare. Att han var af ett
häftigt lynne hade jag nogsamt hörl
furstinnan tala om och engång berät-
tade han mig själf, huru han som ung,
vid något tillfälle i Schweiz, blifvit så
ond att han med knytnäfvarne krossat
en fönsterruta. Hvad han spelade denna
kväll påminner jag mig ej numera; jag
minnes honom blott sittande vid flygeln
och unge Y. stående där bredvid föi
att vända notbladen. Men det gjorde
sig långsamt för den unge mannen och,
vare att han ansåg sig ej längre be-
höflig eller annars, men han drunilade
iärifrån med händerna i byxfickorna
och gick fram till nedre ändan af fly-
geln där han börjadegenombladanågra
nothäften, alt medan Liszt spelade. Jag
såg dennes ansikte mörkna — och
förrän jag hann öfvertänka situationen,
ipphörde musiken plötsligt,Liszt sprang
upp från stolen och störtade fram mot

x'lf
iyi

@pescer)t"
Södra Esplanadgatan 2

(Invid Salutorget)
obelefveuhet,ouppmadisamhe^c^tac^
samhet, då haiiH mästaren

den unge mannen som han fattade i
båda skuldrorna. Jag hade aldrigkun-
nat föreställamigmaéstron sådan. Hans
ögon blixtrade, håret bokstafligen reste
sig. och han ruskade om missdådaren
så att denne knappast kunde^hålla sig
upprätt, samtidigt öfverhopande honom
med vredesord och förebråelser förhans

god nog att spela för honom
detta varade knappt så länge som jag
nu behöft för att omtala det. Ioch
med detsamma såg jag Y. tumla till-
baka mot flygeln och Liszt rusa ut ur
rummet. VI voro alla mer döda än
etvande. De båda fruarna stodo där

darrande af fruktan, den unge mannen

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors
Försäljning;iparti och minut at endsst äkta u

Viner &
Spirituosa

PÅSSAGENV Beställningar emottaSa=

Nya. Sam&aTdeirobQn
Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDtR.
K. F. LABSSOS-^

IRIS
21 Alexandersgatan 21

Sedan stor prisnedsättning på samtliga i
affären förekommande artiklar numera egt rum
inbjudes allmänheten att vid behof af

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

göra besök ivår affär och hoppas vi kunna
fullt tillfredsställa ärade kunders anspråk med
våra nuvarande priser.

Aktiebolaget IRIS 2 1 Alexandersgatan

Förslå Rvsska Försäkrinffsbolaffet
grundadt 1827 Generalagenturen

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

lic singfors Nya Musikhandel.
Fazer & Westerlund

Tel. 1431 Fabiansg-. 16

Nu inkommet stort nytt lager utmärkta
Flyglar

Piaci§11 om
Harmonier

Rekvirera vår nya piano och harn
katalog', som sändes franco pä 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

Akta

Viner och spirituösa
direkt inporterade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
S. Espl. gatan 12.

ndre Middagsbetällningar, Sexor från 2,50
ftonkoncert fr. kl. y2 8—

11.

föllihögljudd gråt och sökte förklara
sig, men fick det blott än värre, ty
uu voro vi tre som bannades på honom.
Ofverlåtande dock fortsättningen häraf
åt modren gick jag för att uppsöka
Liszt. Jag fann honom på terrassen
utanför. Barbufvad, det hvita häret
fladdrande lör vinden, gick han där
nerröst fram och äter. Månen som
gläntade fram mellan några sönderrifna
moln kom hans ansikte att se än ble-
kare ut än det annars var. Jag när-
made mig honom. Utan att yttra ett
enda ord lade han sin arm imin och
sålunda gingo vi där väl tio minuter
förrän han tyktes något lugna sig.
Han stannade vid terrassens slut och
blickade ut öfver denmånbelysta Cani-
pagnan. Sä ■småningom började, han
tala åter. Han förargade sig öfver
nden där spolingenu, en oförskämd
pojkvasker", men som ialla fall hade
så goda anlag, ja, lotvade att blifva
en sä värklig talang, att han, Liszt,
ändå ej hade hjärta att drifva bort ho-
nom eller neka att vidare spela med
honom. Det retade honom också att

vant

Men

naiva låtit sinnet taga så där öfver-
hand, småningom lugnade sig den gamle
maéstron dock fullkomligt och vigingo
tillbaka in till sällskapet. Men stäm-

filbarmoniska Sällskapet,

r.ördag«n den 6 Oktober 1900.

Populära Konserten
Program:

Ouverture tillop.Den Stumma
Schatz-valzer Strauss

Canzonetta, för stråkinstr Mendolssolm
Vårsång Sibelius

Paus

Konsort-Ouverture Foroni

Idyll, för flöjt Kölilcr
(hr Sisto Veronesi).

Ungersk Rapsodi N:o

Paus

)It'ij']'!lirl

Mi inni. för stråkinstr

Marsch ur op. Hans ochGreta Humperdinck

Den anda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
som finnes är

HA 31MOND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skriit

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter förFinland & Skandinavien

$*&4*4?4*s*4*s*4f

Liszt

starns landem
Ben vackraste gäfva till vänner i utlandet

Firjfapd i Bilder,
innehållande ISO vyer istort format från
hela vårt land med text på svenska, finska,
tyska, engelska, franska och ryska.

Pris Fmk 29:
— .

Genomskinliga kuvert,
Finska vapenmärken
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AXEL PIHLGREN.
SUOM. TEAATTER!
perjantaina Lokakuun 5 p:nä 1900. K:lo 8

Lahjoitusmailla.
- ivtöksinenhistoriallinen näyteimä. Kirjoittanut>na Santeri Ingman.

Henkilöt

Axel Ahlberg.
Mimmy Leino.
Otto Närhi.

,-..„ ruununvouti ja Veikkolan^^^^^^^^^H

LoSo^Valkijärven v. t. "imis-^^^BBHL 0
mjes Emo Salmek^MSiltavouti . ....Uuno SalmelaM

r«;haiien, lautamies Kaarle Halme^Mffiberra. Emil Falck. ■
Harsia, I'1"1

' " ■
Kvllästinen. f V} 1̂Lattu- H
jyVa J (.Aleksis Eautio.M
Kana Kvllästisen vaimo. . . . Kirsti Suonio HKiT " tytär ' ■ " LilliHögdahl.■
Antti, Holttisen poika Oskari Salo. H
Maria, Juvan vaimo. . . . . . ElliMalm. H
Helena, Holttisenpalvelijatar _. _ .Hilma RantaneiH
gaironeii, talonpoikain asianajaja. Adolt Lindfors.I
llarketta, vähämielinen akka,noi- |

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

Talonpoikiaja sotamiehiä.
Toiminta tapahtuu Valkijärven pitäjässä

keväällä 1837.

1 niiytös tapahtuu kirkolla.
2

_ „ hovin kapakassa
3 „ „ pellolla,Nurmijärven syrjä kylässä.
4 .. hovissa.
5 „ kirkolla.
l:n jaö.nennäytöksen väliaika onkolmattakuukautta.

Ovet avataan k:lo 7 Näytäntö alkaa k:lo V28

Ledig annonsplats

Kaisaniemi restaurant
rekommenderas för enskilda säll=

skåp & tillställningar

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

visit-

N:o 9. Telef. 15 05.
Psletåer ocfi Benkläder för fesi .

och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om-
porgstullt.I Godt material, fin snitt och skickliga arbetare.
rriserna särdeles moderata.

Färdigakostymer,paletår ochbenkläder på lager.Frackkostymer uthyras.
Beklädnads-Bolaget A.alto & C:o

Sangatan N:o 9. Tel. 15 OS.

Ivar Schoultz

Linoleumaffär
Boulevardsgatan 28

Lördagen den <> Oktober kl. 8 e. 111

Första representationen för denna säsong.
Med benäget biträde afHr. Alarik TJggla,

Det skadar inte.
Lustspel i3 aKter af Frans Hedberg

Personerna
Assessor Karner. änkling.
Ellen. ) , , ,
Lotten I "BUS l'l'orsQottrar
Lovisa, havs ogifta syster
Klas Holm. lians styfson.
Sihlén, extra ordinarie.
Gröt. kamrer.
Arvid, hans son, ingeniör
Johanna, 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,a> e. m. Dörrarna öppnas kl. 1.,8 e. m.

Hvita 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.

Tobaksfabriken

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

Kommissionslager iHelsingfors hos
Frans Lindberg-

Alexandersg. 82. Telefon 2658

Torr^ Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj 1888 i Paris

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Ledig annonsplats

Helsingfors Elektriska w Största och bästsorteradt Lage1

Belysnings Aktiebolag land af alla slags

Telef. 916Kasarminkatu 27

Toimittaa sähkövaloa. möblerMyy sähkötarpeita.

Fin-
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till allmänt erkänt billigaste priser Dö
CDoambrini Rcsfaurant. hos

CD
CLilFlÉioo QOQOG

Mineralvattenfabriken o'Sivori & 4 #
& Merikannon Helsingfors, Brunsgatan 12§anifa§ Z5

CDOBS! Till landsorten sändes fritt em-Pianmmafckasimi rekommenderar sina tillvärkningar
balleradt samt nedkördttilljärnvägelleiFabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8

Telefon 3191.
Wiipurissa fHelsingissä

Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. \l> Tel. 29 22.

ångbåto oOO ©OOQQ
ningen var bruten och imusik talades
här ej vidare. Så fort höflighetendet
tillät bjödo vi Liszt godnatt och läm-
nade villan. —

««"►—
Teater och musik

< Drottning Margerithas bön. En för
anneten och behaget isina kompositio-
j"* känd italiensk maéstro, Nicolo Cc-cga, har satt i musik den bön som
drottning Margeritha nedskrifvit dagen
ett« kung Humberts död. Komposi-
tionen är numera publicerad af förlags-
rman Borgetto ien ytterst elegant

Styrsel. Sängen komponerad för en'
Oät msd ackompagnement af piano och

harmonium, åtföljes utom af den itali-
pDska texten äfven af en fransk text.
n annan upplaga med tysk text ut-

inom närmaste framtid."Drottningens bön har för öfrigt in-
äfven andra musici. Bland

.?.S3a förtjänar nämnas en synnerligen
"-talande melodi till orden af Angeloj
oc
omzzo- Också en af Givsto Dacci1,c en anoan af Giovanni Giamieui

blifvit mycket välvilligt omnämdaat °«stidningarne.

Giacomo Puccini står i beråd att nu
närmast skrifva en japansk opera.
Mascagnis Iris" har framkallat efter-
följare. Om sina planer har Puccini
delgifvit enmedarbetare iLa Tribuna"
följande: Jag hörde nyligen iLondon
ett litet drama som fängslade mitt sinne
aldeles utomordentligt, Trots att jag
ej är mäktig engelska språket förstod
jag innehållet fullkomligt, så klart är

det. Som opera skulle pjesen komma
att upptaga endast en akt, fördelad i

två tablåer, åtskilda genom ett sinfo-
niskt intermezzo. Såväl miliön som
styckets hvardera hjältar äro japanska.
Det finnes både känsla och lidelse i

detta drama, sä kort det än är och det
slutar med ett högdramatiskt själfmord.
Stycket bär titeln Fröken Fjäril"
(Misa Butterfly). Författaren heter
Belasco. Det tyckes som skulle han
vara af spanskt ursprung, men är for

öfrigt en iAmerika mycket uppburen
scenisk författare. Såsnart jag blott
erhållit hans tillåtelse, griper jag mig
ofördröjligenan ne ed arbetet.

-4"*—

Notiser

Suzanne Reichemberg, den berömda
f. d. ingenuen vid Théåtre Fran9ais,
bar idagarna firat bröllop med en hr
de Bourgoing

En ny teater iHamburg. Den 15
september öppnades i Hamburg den
med mycken förväntan emotsedda nya
teatern Deutsches Scliauspielhaus.

Den nya teatern, som skall bli en
konkurrent till de tre stora scenerna
Hamburger Stadttheater,Altonaer Stadt-
theater och Thalia-teater, hvilka alla
tre äro under en gemensam direktion,
ledes af den bekante wienske teater-
mannen frih. A. v. Berger, som är gift
med den berömda konstnärinnan från
Butgteatern, Stella v. Hohenfels.

Vid premieren uppfördes Goethes
..Ifigenia iTauris" med fru v. Hohenfels
i titelrollen. Teatern skall uteslutande
sysselsätta sig med det reciterande
skådespelet, tragedien och dramat.

JDU WalMre" (WäOtyrian) iRyss-
land. Frän S:t Petersburg omtalas att

förberedelserpågå för Walkyrians upp-
förande därstädes på ryska språket.
Hufvudpartierna äro anförtroddaåt hr
Davidow ochsopranen frökenv. Arapow.
Kejsarparet äfvensom flera andra med-
lemmar af det kejserliga huset hafva
allaredan lofvat öfvervara premiären.

XizW Zeller nFågelhandlarens" ny-
ligen aflidne komponist, har efterlämnat
ett nära nog fullfärdigt manuskript till

Kapell-en operett ..Källarmästaren *^^^^^^B
mastar Brandt i Wien, har åtagit sig
att söka förfullständiga manuskriptet
så att operetten torde blifva färdig för
scenen mom nästa säsong.

-4^^
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Wm EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandei, Alexandersg. 52 Telef. 2178. Helsingfors.
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LURBAINE,
ineddelar fördelaktiga försak- &j\

ringar af alla slag. Genom samarbete med ~gZ
sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
liaiue et la Seii-e beviljas de försäkradevid
sjukdom och olycksfall särskilda förmåner
hvilka fullkomligt .säkerställa såväl (len för- *£(/
säkrade och lians familj, som ock de per- i&h
söner, med hvilka han stär i affärsförbin-
delse för den oundvikliga förlust, som en &//
sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- @h
ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- "^cskänker nämligen, såsom allmänt bekant.
premierna för hela sjukdomstiden och utbe- Sjh
ramr 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot-
lig och resten vid dödsfall. <ss£p

Bolaget L'Urbaines försäkringar äro |J5)
därför särskildt att rekommendera för her-
rar aflarsniän, då det gäller all säkerställa
större affärsföretag genom lillörsäkring, É?f\
emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-
samma störingar svårare sjukdomsfall all-
tid medtöraoch hvilka ofta nog bringa bor- &i\
ges- ocli förlagsmanstora förluster. S?P

För dessa väsentliga fördelarerfordras <*£(/
icke några extra premier utan endast att @h
den försäkrade afstar från den årliga vinst- »f
andelen. té)

iSJ)) Generalagenturen:H:fors, Ö. Henriksg. 1. @h

Qarl von <öinorring. @
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fapyross,
obak. Iparti, från eget fa>

brik, endast lios

Fredr. Edv. Ekberg.
52 Alexandersgatan 52.

ålllåyliiÉyÉliÉ^ÉJl

Ista SM- k FiltMi-
fitti ÄWÉW.

Alexandersgatan 21 ■Iaiiber.^s hus

rnsMon^^arldsuistäl!-
ningen i Paris 1900.

rekommendera!

Filthattar

Damer & Barn
Underkjolar

Wiraferfoiiisar
Korsetter-, Linnekläder och

Danska Handskar 2:50.

WWWI myW
Fredr. Edv. Ekberg.

& Kiiiitiiridpli
52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

Ledig annonsplats

Ledig annonsplats

¥{oH) 14än)p
(Festsalen.)

fe> fe fe fe

Table dhöte kl. 3-6 e. m.

Middagskonsert k!.1
24-6e.m.

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m
fe* fe/ fe, fe,

Ledig annonsplats

Helsingfors, Hufvudstadsbladtts Nya Tryckeri, 1900

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

fr. 11— 1 och 6— 7 e. in

kurs■noiniratt fullständig- teoretisk och praktisk
H^liing-årig- klinikpraktik specielt ikirur-
Hall. Behandlar såväl damer som herrar.

Aktiekapital:12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcs

$ Smakfulla och vackra y

I Vy-Postkort J
Största och rikhaltigaste lager.

Mycket billig-a priser.

Dahlbergs Pappershandel, J
ASexanriersgatan f5." Norra Espäanadgatan 23. "

Champagne

3 Mont de Bruyére
pQ säljes i minut hos de flesta Herrar handlande
'

tior
O

å alla större hotell <& restaura- O*
tjj

Ernst Toliander.
5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

Hotel Kamp.
Sång o. iusiksä Iskapet

Fredagen den 5 Oktober 1900

Program

Ganne.
Strauss

iSataillons-marscl^^^^^BLa Scandinave. lnazurKaM
Tusen och en natt, vals|
MandolinistiNapolitani, serenad .^^RicciH
Fantasi ur Rigoletto Verd^
La Piccolina, polka Pierotti

7. Ouverture till Califen i Bagdad.
8. Solosång, utföres ar Sr. Rusooni.
9. Ave Maria, cellosolo, föredragas af

Sr. Bongiovanni.
10. Songe cVAmour. vals
11. Solosång, utföres af S:a Marietta.
12. Slutgalopp.

Czibulka

JPrima"

iflm&ss&**i
Nutidens förnämsta antiseptiska

toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödarkolerabakterier 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 i Stockholm

Dir Axel Holst, Professor iallmän helsovårdvid Universitetet iChristiania.

D:r F. Huedpe, Professor iallmän helsovärd
vid UniversitetetiPrag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor B,
Kocbs Institut iBerliu.

m
W D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis

D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo
ratorium å Kliniska Instituteti St. Pc
tersburg.

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

' V^^(*^V^^^^^^^'

Ledig annonsplats

Hotel Kamp.
Sång o. Musiksällskapet

»Colombo".

Waldteufel

Verdi

Kant

Ledig annonsplats

Lördagen den 6 Oktober 1900

Program
Nordpols-marsch
Elsa d'Oro, mazurka.
Soirée d'Eté, vals ....
Mandolinsolo.
Potpourri ur La Mascotte.
Pizzicato ur Sylviabaletten

7. Ouverture till Nabuoco
8. Solosång, utföres af Sr. Eusconi.9. Romans

10. Solosång, utföres af S:a Marietta.11. Serenade, utföres af Sr. Fortunato
12. Slutmarsch.


