
Nya glasmagasinet
N.

Oscar Ålexiz.

N:o 17*** DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
H. W. LILIUS, inkasso & Fastighetsbyrå.
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Jakob Ljungqvists

b AtelieiFotografis
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

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

Nya Tapisseri-
diicircii*

Telefon 3201Hagasundsgatan 2.

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

»»»»»€€€€€«"
Melsinefors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Telef. 916Kasärngatan 27.

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag

Söndagen den 7 Oktober

Georgsgatan 16, Telefon277o.

Svenska Teatern.
csz Xif""*"^^53̂

Söndagen den 7 Oktober 1900
7,30 e. m

ci? olof.
Skådespeli5 akter, indeladei8 tablåer, af August Strindberg

ti

*S£££^€€€€€€«

Esplanadg 37.

Ledig annonsplats

MAGASIN DU HOBB.

Personerna
Herr Engelbrecht.Mäster Olof

Berlin,Gerdt, bokprentare
Lars, Olofs broder Sandberg.

MalmströmGustaf Wasa
Swedberg
Stavenow

Lars Siggesson, riksmarsk....
Hans Brask, biskopiLinköping.
Måns Sommar, biskopiStrengnäs Bareklind

Ä_hlbom,

Precht.
Mårten ) , ..-,

>. svartebroder.Nils J
Hans Windrank, skeppare Hultman

En adelsman „ Larsson.
„ Lindh.

("Fru Lindfors.
IFrökenBonnevie
.Herr Lindström.

Nils

Konungens kammarsven . ;;; ■ " ■ ■ ■ ■

W"^lm } scholares i Strengnäs klosterskola

B^^kvMfaironf J
Knipperdollink Lind

Fru Bränder.
Fröken Wiklund.Fru Christina, Olofs och Lars' moder

Cristina, Gerdts dotter
Fru CastegrenEn kvinna
Fru Precht
FrökenTschernichinAbedissani Sancta Clara

Kyrkvaktarens hustru. .
En tysk.
En dansk
En småländing
En. krogvärd

Svartebröder och Sancta Claras kloster systrar. Borgarfolk. Soldater

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

Sundströms Fotografiatelier, Fabiaiisgatan 27

JL ID- CKlund $ £o,
Win- & Spirituösa handel.

Skilnadsgatan 19
Telefon 310

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

J. H Wickels
Vinhsndei

Arräks Punsch,
prisbtlönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
dei'Bpris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

Åug. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

Tillvärkningen står under kontroll af
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 & TrisotvaruafTär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser,

Hufvnddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.

Ensamföreäljn. af JouvillS & C:o's
i Grenoble världsberömda handskar.
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SVEA"
Brand &. Liflförsäkrings

Aktiebolag
Kontor

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

1900.

& % %

Champagne

0.f).mumra $C:0
Reims

säljes hos Herrar vinhandlare och

äerveras å alla första klassens restau

E. A.. Mjelt
Helsingfors

Generalagent för Finland

Kontor Vestra kajen 18
C. F. GARLANOER.

"liddclöSkOnSßrt sån^ å Mus//(Säl/s/<apet .. Colombo -. frän kl. 8 e. m,

frän kl. 4—6 e. m.
— ' ' "

V P T)JLÄi^--^--^^ Porträtter fCa'anis hus)

-WTM^T-S^ud- & Lilförsäkringsaktieboiag;

ografisk Atelier.
visitkortstormat å G Fik, or duss.

¥. Espiana^g, 31.
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Harald Wasasejemas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden4.
BODEGA ESPANOLAEmma Kriill's

MOBEAPPÄ K Tilbarmoniska Sällskapet, (Etablerad 1883)
Helsingfors.lnneh. Emiita \\ ickström

Qlogatan 3, 5
~-

s~— ~~^)j Försäljningiparti och minut af endastliktsutländska
Vinqt &är ständigt försedd med det nyaste i"branchen och

utför förstklassigt arbete. Söndagen den 7 Oktober 1900. Sp irituosa

4:dC jfé*\ Nya, Marng-arderoben
r^>t Ständigt lager af färdigaIliii !; it (il Reimssiec BARNKLÄDER.

lit^ Beställningar ■ ■
i.:.;,■

F. LARSChampagne
Program: iaigfinnes i lager hos herrar

vinhandlare. 21 Alexandersgatan 21Ouverture till op. .. Klut
schi Suppé

Sedan stor prisnedsättning på samtliga iaffärenförekommandeartiklar numera egt rum, inbjudes all-mänheten, att vid behof af
Gruldregen", vals Waldteufel

Saeterjentens söndag, fts
Möbler, Möbeltyger,Mattor, Draperiet-, Lampor, Vaser etc.
göra besökivår affär och hoppas vi kunna fullt till-
fredsställa ärade kunders anspråk med våranuvarande
priser. Aktiebolaget I R IS, 21 Alexandersg 21.Svendsen

Halevv

FöretaPaus. Försäkringsbolaget
grunaaat 1827 GeneralagenturenOuverture till -Elisabeth Eossini

"-
h-i !&■ v- . t,

23*Klänge ans Steiermark, f 'ör Cor IN lUii'',! ii11", i iIIrl^^^M
Brand & OfycksfaiiförsäkringHocli

(Herr Paul Steflens).
Scener ur op Traviata" Verdi Helsingfors Nya Musikhandel.w tiPaus
Soldatgossen Fazer & Westeriund

Steck Tel. 14 31. Fabiansg. 161* Marsch Nu inkommet stort nytt lager utmärkta

fH

)
Piaiiiiios

■' flsanns<»näer
som finnes är

fl llBft

; ■] Rekvirera vår nya piano och harmonium
katalog, som sändes iranco på begäran.BAMMOND.

som akrifver såväl rysk som vanlig skrift,
Finnes på lager hos Specialaffär för Korsetter.Carl Jacolbsen & C:o
Helsingfors, Svenska prisbelönta& andra utländska fabrika-

ter i alla storlekar samt prislägen._ Största Lirval af korsetttjedrar & plansohetter
till billigaste priser, hos

O. Grundström.
N:o 48 Alexandersgatan N:o 48€. fl.Knapes Skrädde-

Äktarictabliscmcnt. stams 1(1 Viner ochm spirituösa
.Hlexaitaersgatati 17. Den vackraste gåfva till vänner iutlandet direkt inporterado från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
S. Espl. gatan 12.

Firjlaod i Bilder,Atnei?ican Fasfyion.
innehållande 186 vyer istort format från
hela vårt land med text på svenska, finska,
tyska, engelska, franska och ryska.Prima material. C.E.LindgrensBortsbindenaffär,

Pris Fmk 29JModern snitt. Alexandersg. 46 Centrals hus
Genomskinliga kuvert,Bästa, arhete* Finska vapenmärken

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.

JBilliffaste px-iser.

erakäilarens Restaurant åla Cart hela da*;e7-..stBrre & mindre MiddagsbetäiiningaTTs^Tfrån 2)50— —
■ . .___ till högre priser. Aftonkoncert fr. kl. Va B— ii.

Pianofabrikationen och den
engelska censuren

BBrun, hvit, grön, två Ruhm", s
lydde ett rätt egendomligttelegram, som
den bekanta firman Bechstein iLondon
nyligen emottog från sin agenturiKap
staden, Sydafrika. Firman Bechatein
har som hvarje större affärsrörelse en
egen chiffer förmeddelandena med sina
agenter, och för telegrafiska beställnin-
gar t. ex., har uppgjorts ett visst he-
teckniDgssätt för stil, bygnad, med mera
dylikt på de instrument som skola ef-
fektueras. ..Brun.hvit, grön,tvåRuhm"
betydde ingenting annat än en beställ-
ning på sju olika instrument. 3len
den militära telegramcensorn tillade or-
den en alldeles utomordentlig vikt.
ilöjligen trodde han att firman Bech-
tein förbundit sig att istallet för pia-

non leverera vapen till Sydafrika, om
D partiet som kunde inrymmas i sju
lianoläJor icke var sä synnerligenstort.i

tan att bry sig om den a' Firman
ill telegrafverket lämnade nyckeln till
hiffern skref han på vanlig engelska
t följande: rSkicka oss tvä svarta, ro-
enträd pianon". Denna fullkomligt
begripliga depesch oppväkte mycket

förvåning på firmans kontor, men åstad-
korn dock ingen annan oreda än att
effektueringen fördröjdes ett par dagar
tills bref isaken anlände.
Ikrigstider äro liknande händelser

föga sällsynta. Så hände t. ex. för
några år sedan att AlfredDodgeunder
en rådande dynamitpanik förskref från
Amerika ett parti tjock filt för piano-
hammare. Filten kom, men beslagtogs
i Southampton och oron för densamma
minskades ej af att Dodge erbjöd sig
att springa omkring därpåhuru mycket
som hälst. Han förklarade då att han
utan fara kunde till och med tuo-o-a
den och värkligen tog en bit däråt
mellan tänderna. Och det berättas att
de uppskakade tullbetjänternahäraf läto
sig bevekas, samt medgåfvo filtens in-
förande till landet under rubriken:
..näringsmedel".

Ungefär liknande drabbade den nu-
mera aflidne teaterdirektören Rosa. för
hvilken en koffert teaterrekvisita be-
slagtogs iDublin. Den omutlige tull-
polisen uppvisade triumferande alla
teatersvärd och gevär, medtagna för
upprörandet af M aritana". samt dolkar
o. a. d. för Carmen", äfven ville de
göra troligt att ägarens af packlådorna
namn kände vara torvrängt

#

@Fescer)r
Södra Esplanadgatan 2

(Invid Salutorget).
och lika väl kunde betyda Rossa
len då jäst sä bekante irländska agita-
torn o'Donovan Rossa.

Baletten inför domstol
Inför domstolen iGeneve tilldrog sig

för någon tid sedan en högst kuriös
händelse. Fjorton balettdamer hade

anklagat sin1 balettmästare Banara, för
det denne uppsagt dem för sent. Ba-
lettmästaren, som var en drifven talare,
blef kallad till förhör och de fjorton
damerna med honom. Som vittnen i
målet mötte dessutom en mängd damer,
så att rättsalen erbjödett mycket ovan-
ligt utseende

Balettdamerna infunno sig i prakt-
fulla toaletter, strålande af diamanter
och smycken och doftande af patchouli,
samt ställde till ett alldeles öronbedöf-
vande oväsen såsom fruntimmer kunna
göra

Båda de tjänstgörande poliskonstap-
lerna anlade några i deras ställning
ovanligt älskvärda miner gentemot det
fina sällskapet, balettmästaren dansade
fram med sina mest tjusande pas och
uppläste sina dokument och damerna
företogo en valkyriechoc, skrattade ut
honom eller klappade i händerna när
ca kvinnlig kollega riktade ett mera
elakt anfall mot honom. Hr Banara
förklarade att han varit föremål för
det nedrigaste bedrägeri. Några be-
dårande fotografier hade sändts till ho-
nom, men då han stod inför värklig-
heten krossades alla hans illusioner.
Man hade tvingat på honom en dam
med ett atskräckande glasöga, en annan

!..A,ila;aiKSEg7Eai:

Populära Konserten

Den enda värkligt praktiska SKRIVMASKIN

Generalagenter för Finland & Skandinavien
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AXEL PIHLGREN.
filharmonisKa Sällskapet.

r\

tisdagen den 9 Oktober 1900.

S:U

KonsertenPopulära

Program:
Flotcrw1, Ouverture till op. Martha

9 Sovs les Tilleuls
Massenetklarinett-solo)

Paderewski3, Jlenuet
4 Preludium och Fuga \iirri

Paus

Webe:5. Ouverture till op. Oberon

(i. Faust-fantasi, för violin Saxasatt
(hr. Armando Zaniboni.)

Paus

7. Pinale ur op. Lohengrin Wagner

8. Entr'act ur op. Mignon
9, Spansk dans Sehmeling

Ledig annonsplats

Kaisaniemi restaurant
rekommenderas för enskilda säll»

skåp & tillställningar

G. Å. Wickström.
Beklädnads-Boiaget ÅaSto & C:o

Bangatan N:o 9. Telef. 15 05
Kostymer, Psäatåer 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-Molaget Aalto &C:o
JBangataa N:o 9. Tel. 15 05.

Ivar Schoultz
■ 1

'

li*Å

Boulevardsgatan 28

SUOn. TEAATTERI
Sunnuntaina Lokakuun 7 p:nä 1900. K:lo 8

Lahjoitusmailla.
5-näytöksinen historiallinen näyteimä. Kirjoittanut

Santeri Inaman

Henk i1 ö

Hukka, ruununvouti ja Veikkolan
Axel Ahlberg.
Mimmy Leino
Otto Närhi.

hovin lioitaja
Hukan puoliso
Posse, hovin vouti
Lonkkola, Valkijärven v. t. nimis-

mies
Siltavouti

Eino ISalmela.
Uuno Salmela

Lailianen, lautamies Kaarle Halme
Kirkkoherra Emil Falck
Harsia Hemmo Kallio

Kyllastinen. F

Juva, J
Benjamin Leino
lisakki Lattu.
Aleksis Eautio.
Kirsti Suonio.Kaija, Kylläsfcisen vaimo

Sil.ia| .̂ . . Lilli Högdahl.
SnttiTHoTttisenpoTka Oskari Salo.
Maria, .Tuvan vaimo ElliMalm.
Helena, Holttisen palvelijatar. . Hilma Rantanen.
Kaironen, talonpoikain asianajaja. Adolt Lindfors.
Marketta, vähämielinenakka, noi-

ta ja hieroja,Laihasen täti. Mimmi Lähteenoja
Viinakurri, hoviri kapakanhoitaia.Taavi Pesonen.

Talonpoikia ja sotamiehiä
Toiminta tapahtuu Valkijarven pitäjässä

keväällä 1837

1 näytös tapahtuu kirkoUa
hovinkapakassa.
pellolla, Nurmijärven syrjä kylässä

liovissa
kirkolla

l:n ja s.nen iiäytöksen väliaikaon kolmatta kuukautta.

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

Tobaksfabriken

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

Kommissionsiager iHelsingfors hos
Frans Lindberg

Alexandersg. 52. Telefon 2658

Helsingfors
Belysnings
Kasarmisikatu 27

Toimittaa

QQQQQQOQOOOOOOOO

rekommenderar sina tillvärkningar,

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

gnÄQQQQÖQÖOQQQQOQ
_— _^— —^—

— —
vnror

Gambrini Rcstanrant
Ledig annonsplats

dam som var hjulbenv,, och en tredje,
hvilken med bästa vilja ivärlden icke
kunde kallas annat än smått puckel-
Tggig. Om allt detta hade icke på
fotografierna gifvits den minstaantydan.—

Det är icke sant, det är icke
sant, tjöto alla damerna.

Domaren begärde lugn och regissö-
ren hämtades för att styrka balettmä-
starens påståenden. Emellertid kunde
eller ville han ingenting upplysa, och
balettöserna klappade händerna med
skadeglada miner. Damerna begärde
en skadeersättning på 12,000 francs,
■aen iingo nöja sig med 1,360 francs,
"vadan man kan förstå, att deras for-
dringar icke voroså absolut berättigade,
"varemot direktören måhända hade

smula rätt isitt påstående om
glasögat och puckeln.

Teater och musik.
Czeckisk musik i S:t Petersburg.

L"der medvärkan af den berömde kom-
P°msten Oscar Nedbal föranstaltades i'';t Petersburg af fru Gorlenko Dolina
)"gen en konsert hvars program var

egnadt Czeckisk musik.
"hörnsten för kvällen öfverlämnades

till välgörande ändamål och steg till i
rundt tal 15,000 mark. Fru Dolina
har för afsikt att äfven längre fram
under vinterns förlopp föranstalta en
ytterligare Czeokisk konsert, hvarefter
komme att gifvas en konsert, med ute-

slutande fransyskt program under led-
ning af kapellmästar Chevillard från
Paris. * **

En Mozartscen. Ledaren af Hof-
operan i Wien, direktör Mahler, har
redan länge närt en önskan att kunna
föranstaltaen särskild Mozartscen, d.v.s.
att för uppförande af Mozarts operor
hoptränga scenrummet, göra scenen så

att säga intimare. Det har allaredan
uppgjorts många olika projekt isyltet
utan att något motsvarat den af Mahler
utkastade planen. Det bästa af de för-
slag som förelegat och hvjlket ocKsä
torde komma till användning är upp-
funnet af Hofoperans maskinmästare,

hr Bernier. Detta scenändringssystem
som tillika skall möjliggöra en tänk-
bart snabb dekorationsförändring, ar

bestämdt att afprofvas den 4 oktober
vid utförandet af Cosi fau tum".

Jämte Mozartska kompositioner vore

det meningen att på denna starkt för-

minskade scen uppföra äfven annat af
liknande intim natur. DirektörMahler
har dessutom för afsigt att under spel-
årets förlopp låta nyinstudera samtliga
å Hofoperans repertoar upptagna Mo-
zartkompositioner och försätta dem i
den milieu och med den utstyrsel de
ursprungligen varit af kompositören
tänkta. Därefter

—
och enligt hvad

man beräknat antagligen mot våren,
är en fullständig Mozart cykel afsedd
att uppföras. * *

Leoncavallo har numera slutfört sin
nya opera Zaza", hvartill han äfven
själf skrilvit texten efter Bretons skå-
despel med samma namn. Operan torde
komma att uppföras iMilano under
loppet af November månad detta år.

* .. *

Münchens teatrar. Ett nytt femakts
folkskådespel Die Armen im Geiste"
af okänd författare gick första gången
ötver scenen å Gärtnerplatztheater och
rönte ett gynsamt mottagande. Stycket
betecknades som ett berömvärdt försök
att framställa någon omväxling ifolk-
pjesernas schablon. Iscensättningen och
utförandet af de: nya skådespelet er-

kändes som förträffliga, skrifver en
recensent. — A Miinchener Schauspiel-
haus har med framgång för första gån-
gen uppförts lustspelet „Otrohet" af
Roberto Braooo, i tysk ötversättning
af Elsenschitz. * **

Stöhr" betitlas ett nytt
skådespel af Philipp Langmann, b.vilket
ihöst skall uppföras första gången å
Raimundteatern iWien.

*
Paul Geisler har fullbordaten större

komposition för soli, manskör och or-
kester. Verket bär titeln Fridericus
Rex;! och iir tillegnadt prins Friedrich
Heinrich af Preussen.

prick alltid
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Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj 18Ö8 iPsris.

Ledig annonsplats

Elektriska S Stilt^iial-Jl^L^JlßjiiÉSQlillilldilJ^^' 61
' iFin- I

Aktiebolag alla slags

Telef. 916

sähkövaloa.
■nfl beMöblerMyy sähkötarpeita.

till allmänt erkänt billigaste priser

PÉÉfII
Mineralvattenfabriken

§anifa§ Helsingfors, Brunsgatan 12
Till landsorten sändes fritt em-

balleradt samt nedkördttilljärnvägeller

land af

hos
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W:m. EKBERG. Coanac-. Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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Franska Lifförsäkrings-
bolaget

Aktiekapital:12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcs ii

gft- Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- ggj-~S?J ringar af alla slag. Genom samarbete med "Sj^
S^ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetLTr-
gs^> baiiie et la Seine beviljas de försäkradevid .fl|j|J^ sjukdom och olycksfall särskilda förmåner Jv?hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- &JJ

säkrade och hans liunilj, som ock de ]>er- 0\~^Si söner, med livilka han står i aifiirsförlmi-
S^ delse för den oundvikliga förlust, som en &%/
&fi> sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- iäfJt
gli ler enolyckshändelse medföra. Bolagetefter- Ss?

skänker nämligen, såsom allmänt bekant, *S>(<
&ft\ premierna för hela sjukdomstiden och utbe- &h

taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- x>^|25$ lig och resten vid dödsfall'. SSO
jgfti Bolaget L'UrbaineB försäkringar äro 0}]3? därför särskildt att rekommendera för her-

rar affärsmän, då del gäller att säkerställa
fg5Y större affärsföretag genom lillörsäkrini?, g^

emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- «^igSJ samma störingar svårare sjukdomsfall all- «!>!/
<&fr\ tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- o}j)

ges- och förlagsman stora förluster.
S^ För dessa väsentliga fördelarerfordras
0h icke liiigra extra premier utan endast att iohl^S den försäkradeafstår från den årliga vinst- ;§;

andelen. SÄ
Generalagenturen: H:fors, Ö. Henriksg. 1. iägb

# öar/00/jJinorring. #
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isb Strå- kFilltt-
faörifcs AtliÉlapt

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris !900.

rekommendera!

Filthattar

Damer 8z Barn
Unds^kjolai*
Wiirterfolijsai18

Korsetter-, Lmsiekläder och
Danska Handskar 2:50.

fi^wifFfWf
Fredr.

k Konditori
52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

Ledig annonsplats

Ledig annonsplats

N. Leibowitsch
massör och sjukgymnast
Kyrkogatan 5 Telefon 30 57

1 och 6 -7 e. m
Genomgått fullständig teoretisk och praktisk

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

s e

f 2

(fl "5
03g h

■o:o

Strauss

Beethoven
Violinsolo föredrages af Sr. Colombo.

6. Potpourri ur Regimentets dotter Donizetti

Bellini.

Brahms11. Ungersk dansk
12. Slutgalopp.

lPrima u
är en nv

fapyrosg,
Iparti, från eget fatillverkad af fin turkisk tobal

brik, endast hos

Fredr. Edv. Ekberff.
52 Alexandersgatan 52

7. Ouvornuv ti!l -v ':':::;'^^^^l^^^^^^^H8. Solosång, utföres af Sr. Kuscod^^^^^^H9. Mandolinterzett.
LO. Solosåns, utföres af S:a Marietta Colombo

ii i I i h ii |M
$ Smakfulla och vackra y |H

Vy-Postkort |
Största och rikhaltigaste lager. SJ n j'f O T| 1

Mycket billiga priser. ▼ KÅ\ 1
| DahSbergs Pappershandel, J

Alexandersgatan15.
® Narra Espianatfgatan 23. *»

j4Champagne

3 Mont de Bruyére
säljes iminut hos de flesta Herrar handlande

Serveras a alla stTTrnH'
tioner. Parttlager hos

o Ernst ToElanrier
5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

Hotel Kamp.
Sång o. MusiksäHskapet

CoIombo."
Söndagen den 7 Oktober 1900

Hotel Kamp.
Sång o. Musiksällskapet

Mandagen den 8 Oktober 1900

Program
1. Siciliansk m.irsch^M
■2. (iold-Else. luazurkaß
3. Wiener Blur. valsI
i. Menuett ....
5. Variationer ur Barberarei^^fc^evilla^BClarinettsolo, föredrages af Sr. Zaccutti
6. Ouverture till den stumma från Por-

Auber

7. Fantasie ur Carmen Bizet.8. Komans ur op. Ernani, föredrages af Sr.Kusconi'-'■ Masrarka Vieniavski.10. Solosång, utföres af S:a Marietta Colombo
11. Sommarafton, vals Waldteufel.12. blutmavsch.

Program

1. Unter dem Siegesbanner, marsch
2. Em Herz, em Sinn, mazurka. .
3. Mondnacht auf der Alster, vals-
i.EriKri-polka,
5. Romans

Edv. Ekberg.

l*ft£^A*tf**l
Nutidens förnämsta antiseptiska

toilettmedel

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

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent ibakteriologi vidKKarolinska InstitutetiStockholm.
D:r Axel Holst, Professor iallmänhelsovårdvid UniversitetetiChristiania.
D:r F. Huedpe, Professor i allmän holsovård

vid UniversitetetiPrag.

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

D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis.
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffslata

ratorium å Kliniska Institutet iSt. Pc-
tersburg

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vidFarma'
ceut. InstitutetiStockholm, m. fl.

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

ML Helsingfors Tekno Kemiska La- M
% boratorium Södra Esplanadg. B.M

HMttttft

Bellvilla.
Fahrbach
Strauss.
Jaffe.

Ledig annonsplats

Helsingfors, Hufvudstadsbladtts Nya Tryckeri. 1900

Ledig annonsplats

Hotel Kamp.
Sång o. Musiksällskapet

llColombo."
Tisdagen den 9 Oktober 1900

Program
Kärthner marsch.
Excelsior-mazurka .Invitation å la danse
Berceuse ....

Marengo
Weber
Godard,

BuongiovanmViolinsolo, föredrages af SrPotpourri ur Mascotte.Ooki Assassani, polka . Tarditi.

Ouverture till op. Wilhelm Tell . .Rossini.Aria ur Trubaduren, sjunges af Sr. Rusconi.Romans förorkester Palestini.Solosång, utföres af S.a Marietta Colombo.Monte Cristo, vals.Slutmarsch.

Ledig annonsplats


