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giasmagasinet SVEA"
Brand &. LifforsäkringsNya

IM. Esplanadg 37. Åktieboia
Kontor

Oscar Alexiz. Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander

N:o 16
$ #*""* DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

H. W. LILIUS. Georgsgatan 16, Telefon 2770.

s£

an

Jakob Ljnngqvists

ItelierFotografiska
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.

Haeasnndsgatan2. Telefon 3201

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment

Vid partiköp rabatt.

Ml Wi.SG. a 15 p
en mycket god Holländsk Cigarr fås i
Bromans Cigarr & Tobaksaffär.

Uninonsgatan 27

»^»»^6€€€€€e
Helsingfors Elektriska

Belysnings Åktieljolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 10 Oktober

Inkasso & Fastighetsbyrå.

Svenska Teatern.

Onsdagen d. 10 o. Torsdagen d. 11 Oktober 1900
kl. 7,80 e. m

För fjärde och femte gången

Gustaf Wasa

»»»»»»»€€€€€6»

Ai?abia Föt?§älj~

(Inneh. Q. F. Stockmann)
2, Hotel KampGlog

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

Blomkrukor, Vaser m. m
äfvensom af

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

Kannor, Ostkupor m. m

»SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:

= MAGASIN DU HORD.

Skådespel i5 akter af Avg. Strindberg

Personerna

Konuns Gustaf I
Prins Eri
Prins Johan
Drottning Margareta Lejonhufvud
Ebba Karsdotter, nunnaiWretakloster,Konungensva

moder
Magister Olaus (Olaus Pet
Kristina, hans hustru . .
Reginald, hans son
Herman Israel, rådslierre från Lübeck
Jakob Israel, hans son
Måne Nilson i Aspeboda "j
Anders Persson på Bankhyttan Ib6rgsmän fr.Dalarn
IngelHansson
Nils iSöderby >
GöranPersson, sekreterare hos Erik
Magister Stig, prest vid Kopparberget
Måns Nilssons hustru
Barbro, dess dotter
Agda, värdshusflicka
Karin (Månsdotter) blomsterflicka
Marcus \ kontorister hos IsraelDavid )

Engelbreoht,bergsman från Dalarne
Bipersoner

Herr Malmström.„ H. Sandberg„ Lii.rsson
Fru Lindh.

Fru Bränder.
Herr Engelbrecht
Frk. Wiklund.„ Åhman.
Herr Ahlbom.. „ Hultman.
/"Herr Lindh.

J „ Barcklinc
Lindström
Berlin.
Stavenow

Tru Precht.
l?rk Bonnevie
Fru Stavenow_ Lindfors.
(Herr Precht

W. Sandberg
Castegren.

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

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 2J

K ii). €hlund $ €©"
Win- & Spirituösa handel.

Skilnadsgatan 19
Telefon 310

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

J. H Wickels
Vmhandei,

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

Åug. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

Tillverkningen står under kontroll al
FilosofiD:r Hj Modeen

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 32 38.

Westerlunds restaurant.
Hörnet af Nikolaj & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard

G. Tahfs
Ylle & Triootvaruaffär

37 Telef 1727.Norra Esplanadg,

Välsorteradt lager, billiga priser

Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.

Ensamförsäljn. af JouvillS & C:o's
i Grenoble världsberömda handskar.
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Reims

sßljes hos Herrar vinhandlare och
serveras 8 alla första klassens restau-

rationer

E. A. Hjelt
Helsingfors

Generalagent för Finland

Kontor Vestra kajen 18
G. F. GARLANOER.

Champagne

1900.

Mid danVftnse r t H6tol Kamp Af t (fnVols er t111 lUU3gSK UIIb C II så å Musi/(sd//skapet ..Co/ombo-. frän kl. Be. m.
frän kl. 4—6 e. m.
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A.TELIER A.POLLO.
V. A IIIjftiijMi^ÄX^JU porträtter i visitkortstormat å 6 mk, or duss (Ca*anis hus)

N, Esplanadg, 31.
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Harald VVasascjemas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4
Emma KriiU's

»ODEAFFÄ 11
Inneh. Emnra Wickström

Glogatan 3,

uttör törstk SSlg

6:te

di sktk
Champagne

finnes i lager hos
vinhandlare.
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Jfei Bizet
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€. B. Knapcs Skrädde-

?i!barmoniska Sällskapet,
"*"" ty

torsdagen den 11 Oktober 1900

Populära Konserten
Proarant:

2. ..Friili] len", vals

1. bcene

Paus

Schub
Rhaps tör vaoJ

hr Edmund Reichner)

( larmei

Paus

Masca

D<-n viir];lis>-t praktiska SKKIFJIASKIJif|
som finnes är

HA 3131OND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hc
Carl Jacobsen & C:o

Helsing f or s,
Generalagenter för Finland & Skandinavien

iISBEB

&&^&&&&&&

BODEGA ESPANOLA^"
(Etablerad 1883)

Helsingfors.

Viner &
Spitituo sa.

Marnffa. 4'oée«
Ständigt

(^nßii/i X^^^^^H.n.

\ K. F.LARSSON,
"""*"««mig

21 Alexandersgatan 21

Sedan stor prisnedsättning på sam
förekommandeartiklar numera egt rum uues
manheten au, via uunuj. m
Möbler, Möbeltyger,Mattor, Draperier,Lampor, Vaser etc
göra besökivår affär och hoppas vi kunna fullt till-fredsställa ärade kunders anspråkmed våranuvarandepriser^^^Aktiebolage^^^S^^Mexan^^t^ißi

Första Rysska Försäkrinffsbolai>et
grundadt 1827 Generalagenturen

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

|H#ig^jvJ|t||M
Fazer & Westerlund

Fabiansg.16j Til il il^^^^^^^^^^^^^^^^B
Nu inkommet stort nytt lager utmärkta
Flygi

Pianiiio*
Harmonier

katalotÄ
■;:/' ' J)i;ino och harmoimui]

somsanucs franco på begäran.

Specialaffär för Korsetter,
ska fabrika^ill I i lii Iml i i\ mil i i ull nn^^^^^Mter i alla storlekar samt prislägen._ Största urval af korsetttjedrar & 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.

C.E.Lindgrens Bortsbindersaffär,
Åfrxemcan

Alexandersg. 46. Centrals hus.
Alla sorters finare ochgröfre Borstar &, Penslar,

Tamburmattor &, Rottingpiskor, Toilettvåiar,Amykos. Par-
fymer, Batlsvamp, Kammar af alla slag, Speglar & Toi-
lettprydnader, Portmonnäer. Börsar, Plånböcker. Cigarr-
& Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.yperakäliarens Restaurant a l:t cr!?ffra^^^Hß^!B^Sff^^^^^Mii!1 högre priser. Aftonkoncert fr M i/_ g „

iachSd,

Kinesiska teaterförhållanden
Ien korrespondens till en utländsk

tidskrift från en i Kina sedan flera å
bosatt engelsman, skildrande hufvud
sakligast nöjeslifvet i det himmelskriket, beröres bl. a. också därvarand
teaterförhållanden. De äro så pass egen
domliga att ett utdrag ur artikeln må
bända kan hafva något intresse fö
äfven våra läsare.

Man har så ofta och så mycket hört
den japanska teatern och japanska skå-
despelare omtalas, att man så småning-
om är tämligen på det klara med de-
samma. Och den som detta år besökt
världsutställningen iParis och där varit
i tillfälle att se den japanska truppen
med dess utmärkta primadonna SadaYacco, har ett vältaligt bevis pä huru
högt den dramatiska konsten stårihen-
nes hemland. Men sällan hörman där-
emot något om huru det hos r John
Chinaman" tillgår på de tiljor, somföreställa världen.

Teatern i Kina är uteslutande pri-
vatföretag eller privatinstitut, huru man
vill betrakta saken. Mycket rikt folk
har vanligen en scen inrättad inom
aitt eget hus. Inorra Kina rinner man
dock särskilda bygnader för ändamålet.

uppförda enligt europeiskt mönster, i
hvilka landets mera framstående skåde-spelaresällskap uppföra äfven modärna
stycken. För öfrigt uppträda kring-
resande trupper å restauranterna, å
privatscenerna och äfven ej så sällan i
templen. På högtidsdagar,egnadenågot
visst skyddshelgon, gifvas gratisföre-
ställningar för tolket. Vanligen väljes
då pjesen af den, som föranstaltar för-lustelsen eller den, som upplåter lokalen.Ofta tillgår äfven valet sålunda att en
till fruntimmer klädd skådespelareräckertill den scenen närmast sittande åskå-
daren ett antal trädpinnar, af hvilka
denne tager en, som blir den bestäm-
mande. På hvarje af de.ssa pinnar
iinnes nämligen inbrändt titeln på någotaf de stycken truppens repertoar om-
fattar. Antingen uppföras vid sådanaföreställningar fem mindre enaktare
eller ock ett helaftonstycke i fem af-
delningar, = akter.

Ett alldeles särskildt nöje erbjudes
befolkningen på kejsarens eller kejsa-
rinnans födelsedagar. Då pågå före-ställningar å öppen gata hela dagenläng. Irestauranterna spelas vanligen
tre till lyra gånger i veckan. Gästerna,
hvars tickor i de flesta fall äro val-späckade med guld. sitta vM smala

../
©rescer)r
Södra Esplanadgatan 2

(Invid Salutorget).
bord uppstälda i paralellarader framförscenen Truppens anförare utväljer däbland besökarne den som synes honombast försedd med mynt, hvilken ägeratt angifva den pjes publiken önskarse uppföras. Spelas detsamma bra säresa sig vid slutet de närvarande frånBina platser och tillropa Thespisynglin-garne LaolLao!- sämycke/ lvngLadet forma, hvarunder den som utvaltRycket är förpliktad att till „direktö-

ren" öfverräcka en större penninge-
summa, alt efter råd och lägenhet.
Truppens anförare låter därefter de af
honom emottagna mynten falla ned på
scengolfvet, ett efter annat, för att
publiken skall blifva i tillfälle beundra
gifvarens ädelmod. Om stycket där-
emot blir dåligt utfördteller misshagar,
visas detta på helt annat sätt än hos
oss. Sedan sista ordet blifvit på scenen
uttaladt råder iså fallisalongendöds-
tystnad. Ingen rör sig, hvarken hand
eller fot flyttas på en lång stund. De
med hårpiska begåfvade åskådarne äro
altför artiga att genom hvisslande, ler-
gökar eller stampningar gifva sitt miss-
bag tillkänna. Förekommer musik till
pjesen söker man vid den kinesiska
teatern förgäfves orkestern på den van-
liga platsen framför scenen. Den är
alltid osynlig, och befinner sig i mot-
sats till europeisk sed placerad bakom
kulisserna. Musikanterna spela därvid
akter utan noter och kapellmästaren
svänger här ingen taktpinne. Med en
tamburin i ena handen, kastagnetter i
den andra, dirigerar han sin orkester
dock lika uppmärksamt, som någonsin
en europeisk konsertmästaie det gör.

■g cö f—

rictabliscmcnt.
flkxandmgatan 17.

Fasfyion.

Ledig annonsplats
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Den vackraste gåfva till vänner iutlandetFirjlarxl i Bilder,

innehållande 186 vyer istort format frånhela vårt land med text på svenska, finska,tyska, engelska, franska och ryska.
Pris Fmk 20

Genomskinliga kuvert,
Finska vapenmärken
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åX EL P!HLGR EN.
SUOMALAINEN TEAATTERI

Keskiviikona Lokakuun 10 p:nä 1900. K:lo 1 -8
Aleksis Kiven syntymäpäivänä.

LEA..
näytelmä. Kirjoittanut Aleksis Ki vi1-näytöksii

Henkilöt
rmlilikaanienpäämiesJerikossa Emil Falck.s*f,S yttärensä Lffli HögilaH

nuori saduseus Oskari Salo.
Är a 'Sus Axel Ahlberg
Joos> ial '°^i].aani ■ . .^^Hemm^allin

rr nahtuu Pale^tiinassa, Jerikonkaupungissa Kris-
ial ' tuksen aikana.

Saimaan rannalla.
däytöksinen laulun ja tanssin sekainen näytelmä

Henkilöt

Kaisaniemi restaurant
rekommenderas för enskilda säll-

Beklädnads-Bolaget Åaito & C:o

Torr Genuine

Ledig annonsplats

skåp & tillställningar

Tahvo. talonisäntä .

'
. V

Helena lianen vaimonsa MimmyLein^B
Vilho heidän poikänsa Evert Suonio.^
t i „"'; ornotvttö, heidän kasvattmsa Alma Auer. V£f'p SS'iSr-1Lusa, piikoja (Elvira Willman. V

) ( Kllllt Weckman. V
BUtd, muonamiehiä |Hc"lmo Kallio.
Kalle. J .. Tuno Salmela. SOrgsfullt.
pulS)korpraali,kaarttilainenvärvääjä BenjaminLeino. n

Godt material> fin ]■
UUJlin takaiia. Prise"a särdelesmoderatal*^ "«■■»»■*■"■ Färdiga kostymer,påle

(Das Vesprechen hmter m Heerd). Frackt-ostvrnev utl.VrJ, I-ur ii l.iulunäytelraii. Kirioitt-auut Aleks..^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
Riinii.ini] s.iv. 11:. i.- ! Thomas Kosohat—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M

lenkilöt
Michel Quantner ravintoloitsia Alte

Hemmo Kallionaussa
Evert SuonioLoisl, hanen poikansa

Nandl, paimentyttö, Quantnerm per
heessä Alma Auer.

Taavi Pesonen.
ElliMalm,
Olga Leino-
Elvira AVillman

Vapaaherra von Strizow
Rosel
Veferl
Amrei

Tapalituu: Itävallan alpeilla

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

Tobaksfabriken

SAMSONS"
kännare; törsök Casino", Samson I", Samson 2" ,
(Trämunstycken) och "1899".

Kommissionslager iHelsingfors hos
Frans Liudberg

Alexandersg. 52. Telefon 2658

Gambrini Rcstaurant.
Sivori & * ** Merikannon

Piani&maknsiini
Wiipurissa fHelsingissä

Aleksanterinkatu 21. jjj Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. W Tel. 29 22.

raks Punsch.

G. A. Wickström.

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

nitt och skickliga arbetare

eklädnads-MolaaetAalto & C:o
B&nffatan JV:o 9. Tel. 15 OS

Ivar Schoultz

Linoleumaffär
Boulevardsgatan 28

Ledig annonsplats

Helsingfors
w AktiebolagBelysnings

Kasarminkatu 27 Teief. 916

Toimittaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

QOGOQ O
Mineralvattenfabriken
§anifa§

rekommenderar sina tillvärkningar,
Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8

Telefon 3191.

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Söndagen don 14- Oktober kl. 8 e. ni

inte.Det skadar
Frans Hedberg

Personerna

Assessor Kärner, enkling
Ellen. \ i !.,.„,..j .
Lotten, i
Lovisa eriita syster

mans
Klas Holm. Imn^stvtjc
Pihlén, extraM
Gröt. knip.ri>]^^^^H
Arvid, hans so^^^^BJohanna, ussessornS^y
Nilson. vaktmästar^H

>s Kärne ■sia oiHandlingen föreg
andni aktenia iStockholm på vintern, den

tredje fyra månader senare på ett
landställe.

Representationen börjas kl. 8 e. m. och slutar omkr
kl. 10,30 e. m. Dörrarna öppnas kl. I'., 8 e. m.

Blåa 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.

förfärdigas snabt och om

Elektriska w

»QQOO 1©

QW"*nnG®öQOQOQOOO

Största och Lager iFin-

land af alla slags

■i■ f*m m II "möbler
erkän.l billigaste priserTm

hos

jGIiQ PlÉl
Helsingfors, Brunsgatan 12

OBS! Till landsorten sändes fritt em-

balleradt samt nedkördttilljärnvägellei
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18*48 i Paris

bästsorteradt

Notiser

Huru nftna nyanser" uppstå ispe-
let, eller livad åtminstone kritiken stun-
dom tillägger skådespelarne i den vä-
gen, omtalar tidskriften Bär" några
rätt lustiga exempel. Ar 1790 upp-
trädde å Weimariska hofteatern den
kände författaren-skådespelaren Iffland
första gången i hufvudrollen af det af
honom författade skådespelet En spe-
lare". Han hade emellertidsamma dag
varit inbjuden till middag hos Göthe
och kom af denna anledningnågot sent
Öl teatern. Till sin stora förargelse
'ann han då att en öfverrock,som han
haft för afsikt att begagna ipjesen
var sä trång att han ej utan att totalt
skämma fasonen kunde bära den igen-
knäppt. Men det var ingen tid att
förlora, repliken föll och han måste
göra sin entré. Ide resensioner som
kritikern Carl August Bottiger skref
öfver spelet och sedermera publicerade
samlade under titel »Ifflands gästföre-
ställningar å Hofteatern i Weimar"
heter det emellertid härom:Karaktäris-tiskt för den store skådespelaren vid
tans framställning af den för alla lif-
vets fordringar, skick och seder likgil-

tige spelaren var redan hans förstaen-
tré med icke tillknäppt öfverrock".
Samma kritiker upptakte en annanlika
fin nyans" då han iHamburg närvar

vid ett där gifvet gästspel af skåde-
spelaren Carl Ludvig Schröder. Sedan
denne som kung Lear uttalat förban-
nelsen öfver sina båda döttrar gjorde
han en paus. Bottiger fäste sig sär-

skildt därvid och skref att detta gjorde
ett djupt och mäktigt intryck på åskå-
dame; det hade visat huru pinsamt
utmattande uppträdet varit för fadren,
huru han tyktes liksom samla sig efter
denna fasansfulla förbannelse som för-
brukat hela hans själsstyrka och sålunda
så naturligtutgick från den känsla, som
detta ögonblick behärskade konungen".— Då Schröder läst detta yttrade han
skrattande till Bottiger:

— „Saken för-
höll sig nog icke alldeles så. Då jag

som bäst uttalade Lears förbannelse
öfver sina döttrar såg jagettbrinnande
ljus falla omkull i kulissen och redan
antända en dekoration utan att rida-
karlen, som stod nära intill, märkte
något. Som regissör och tillika direk-
tör för teatern passade jag på tillfället
att kunna göra en paus idialogen och
tillhviskade därunder mannenvid ridån:
åsua, ser ni ej att ljuset fallit ur och

det brinner i kulissen. — Det varhela j
nnehållet af min stora paus för hvars
omnämnande min konstnärsfåfänga emel-
lertid är er mycket förbunden."* *

Stora recetter. Hvad en succé 3på
Paristeatrarne kan inbringa framgår af
följande siffror:„Örnungen" (L'Aiglon") med Sarah
Bernhardt i titelrollen inbragte på de
första 150 föreställningame väl 1J -
miljon francs.

MCyrano deBergerac" inspelade påett
lika stort antal föreställningar1,384,000
francs och hade den 20 juli i år gif-
vit tre milj. ikassan.

..Damen från nattkaféet" (La dame
de"chez Maxim) gaf vid de första 200
representationerna i Théåtre des Nou-
veautés fullt en miljon francs.

*
Kad Bötfchers skadespel nAusgewie-

sentl, hvilket i Preussen blifvit flera
gånger förbjudet, har, liksom nyligen
i Zürich nu äfven uppförts å Schänzli-
teatern iBern och rönte en gynsam
framgång. Etter andra akten inropaues
författaren upprepade gånger.

Wiens teatrar. Skådespelet Die
Kinder der Buhne" af Edgar Hoyer
har uppförts å Eaimundteatern utan
större framgång. — Å Deutsches Volks-
theater vakte det för första gängen
uppförda skådespelet Das Recht auf
sich selbst" af furst Friedrich v. Wrede
god anklang.

Å kofteatern iMiinchen rönteettväl-
lyckadt uppförande' af Der Eing des
Nibelungen" betydande framgång inför
fullsatt salong. Hvarje afton var sa-
longen till sista plats besatt, till tre

fjärdedelar af engelsmän och amerika-
ner, som begagnade tillfället att för-
bereda sig för nästa års festspeliBai-
reuth, skrifver en meddelare.
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I Vy-J»ostkort J
Största och rikhaltigaste lager.

s Mycket billig-a priser.

J Dahlbergs Pappershandel,i
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Champagne

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

o

I
Serveras a alla större hotell & restaura- Ö*
Br. Partilajrer hos jjj

Ernst lollander. fe
S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. 7

"B tiom
O

Hotel Kamp.
Sång o. Musiksällskapet

»Colombo".

Program

1. Nordpols-marsch.
2. La Tzigane, mazurka
3. Vita d'Artista, vals
1. Imprornptu Hongrois
ö.Romans, flöjtsolo
6. Ouverture till Dichter avdBaner

7. Potpourri ur op. Il Trovatore .
8 Solosång, utföres af Sr. Rusconi.
9. Mandolintrio.

10. Solosång, utlöres af S:a Marietta
11. Duett, Fortunato och Emilio.
12. Galopp.

Ganne.
Strauss,

Schubert
Satto
Suppé

Verdi.

Onsdagen den 10 Oktober 1900

är en in

lllver

brik. endas

Fredr. Edv. Ekberg:

iPrima"
f»apypos§,

ad af lin turkisk tobak. Iparti, från eget fa

52 Alexandersgatan 52

fcSiJfc!ttlfc*iiMii
Pila SM- &Fiati-
faWs åfctiiotat.

Alexandersgatan 21■Taiibergs hus,

Prisbeiönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommendera

Fälthattar

Damer & Barn
Underkjolar
Winterblusar

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

ffPfWWfWI
Fredr. Edv. Ekberg.

Batteri k Konditori
52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

Ledig annonsplats

Ledig annonsplats

flotel l^äTDp
(Festsalen.)

€& t& cs^ fe*

Table cThöte k!. 3—6 e. m.

Middagskonsertkl.1 24-6e.m.

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m
fe fe fe fe

Ledig annonsplats

Helsingfors, HutYudstadsbladtts Nya Tryckeri. 1900

Hotel Kamp.
Sång o. Musiksäflskapet

Torsdagen den II Oktober 1900

Program

JJefilr-marsch^HOlivia-mazui
Toreader- valsI
Gavotte. . .|Clarinett-solo, föredrages af Sr. Zaccut^H
Madame Aneot .... . .Seooq

Moresoo,
Gillet.

Suppé.Ouverture till Pique Danip^^^^^^^^^l
Solosång al' Sr. Eusconi.Cellosolo, föredrages af Sr. Buoiigioväimi^^B
Solosång af S:a Marietta.Serenata Veneziana, föredrages af Sr. Fortunato
Galopp.

52. Telef. 2178. Helsingfors

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 vidKKarolinska InstitutetiStockholm.
D:r Axel Holst, Professor iallmän helsovårdvid UniversitetetiChristiania.
D:r F. Huedpe, Professor iallmän helsovårdvidUniversitetetiPrag.

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

D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo-

ratorium å Kliniska Institutet iSt. Pc-
tersburg

D:r K. G.Kuylenstierna, AssistentvidPärm*
ceut. InstitutetiStockholm, ni. fl

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

m.

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

fr. 11 -1 och 6 7 e. m
Genomgått fullständig' teoretisk och praktisk

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

Ledig annonsplats

Ledig annonsplats


