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Tidning för Helsingfors
Nya glasmagasinet SVEA"

Brand &. Lifförsäkrings
AktiebolagTeatrar och Konserter.
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N. Esplanadg 37.
Kontor

Oscar Ålexiz. Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

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

N:o 25 Fredagen den 26 Oktober. 1900.< Z

»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. » » »
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Jakob Ljungqvis

ÄkFotografiska ier
Alexandersg

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

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

Nya Tapisseri-
affären.

Telefon 3201Hagasmidsgatan 2.

Största urval!
Obs.l Ullgarn stort sortiment

Vid partiköp rabatt.

El Viso
å 15 p.

en mycket god Holländsk Cigarr fås i
Bromans Cigarr & Tobaksaffär.

Uninonsgatan 27

£»^^€€€€€€«
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier
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MAGASIN DU NORD.
~&^-~>>Årabia Föt?sälj-

nin^s-JVla^a§in, Q
(Inneh. Q. F. Stockmann)

Glog. 2, Hotel Kamp
Utställning af fabrikens samtliga till

märkningar, såsom: hos

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

äfvensom af

Uttala Qlasbmks
ållvärkningar, såväl enkla som slipade
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,

Kannor, Ostkupor m. m

SKÅNE", Bränd- & Lifförsäkripgpakiieboint:

H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå.

fo»»^£€€€€€€«

lärare vid Realgym

Georgsgatan

Svenska Teatern.
=-^ -vJJj*

—
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Fredagen den 26 Oktober 1900
kl. 7,30 e. m

För tredje gången

Pt?ofkaiiHiäaicii.
Skådespel i 4 akter af Max Dreyer. Öfversättning från tyskan

.Hr Bareklind.
IHr Malmström
jFru Bränder.

Marie von Geissler, folkskollärarinna Frk Åhman.
Inspektor, teol. dokt. von Korff medlemmar af sko\. (flr Stavenow.Brokehnann, murarmästare och / rådet. IHr Lindh.

tegelbiuksägare ) V
Fru Brokelmann Frk Tschernisclim,
Gertrud Brokelmann, Fritz Heitmans fästmö FruLindfors.

/Hr Precht.
Hr Sandberg.
{Hr Svedberg.
Hr Larsson.

iHr Hultman.
Hr Ahlboin..Hr Lindström.

. Fru Stavenow

af Karl Hedberg

Personerna

Fritz Heitmann, fil. doktor, profårskandidat vid Keal-
gymnasium

Malte Heitmann, f. (1. godsägare "j
Luise Heitmann, innehafvarinna > lians föräldrar

af en modeaffär )

Lektor Vol:
Lektor Störmer
Lektor Balduin
Paul Benefeldt, ■-.<"< ll\v;vnj^^^^^^
Doktor Eberhard, rektor vid gymnasiet
Hirsekorn, skolvaktmästare
Hans Derwitz, skolgosse

nasiet.

Damer och herrar. Lärare vid Eealgymnasiet. Skolgossar

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring kl. 10,3ne. m.

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 27

Ijv Vin- & Spirituosahand^^^^^^M
Skilnadsgatan 19

Telefon 310

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

6, Telefon 2770

? %B, UlicKds
v

Uinbandel.
HrraKs Punscb,

prisbelöntmedguldmedaljvid
; många utställningar. Högsta

utmärkelse hederspris (Diplö-
me d'lionneur) vid utställnin-
geniBordeaux1895. . i

(ärv f&
Avg. Ludv. Hartwall.

Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

Tillvärkningen står xinder kontroll af
Filosofi D:r Hj Modeen.

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

Westerlunds restaurant.
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard

G. Tahfs
Ylle & Trieotvaruaffär

Morra Esplanadg. 37 Telef 1727,

Välsorteradt lager, billiga priser.

Hufvuddepot at Dr. l.aliiiiiunisun-
derkläder.

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

Champagne

0.R.muitim $f €:0
Reims

säljes Berraj vinhandlare och

serveras å alla första klassens restau-

rationer

E.A.. Hjelt
Helsingfors

Generalagent för Finland

Kontor Vestra kajen 18
C. F. CARLANOER

m ■«*« ■** Alla attnarBrTi""" Ji'°
' , .rt HOtel Siaitlfl Aftonkonsert

llllUÖagSKOnSöll d Musiksal/skåpet ..Colombo". frän kl. 8 e. m.
frän kl. 4—6 e. m. . .
JLTELIER APOLLO.

I*. DYKENDAHL Fotografisk Atelier. N. Espiaia g, 31.
{Ca*anis hus)



Harald Wasasejenias BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4
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fattar,
af sidenfelb & filt

förfleriw $? Datoet3.
Höstmössor
Vintermössor,
skini n in. m

Muffar & Boas, * *

Jofy. Weck§ell,
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Emma KriiiTs

Inneh. Emmu Wickström
Qlo^atan 3,

Lyaste i lirauchen o
arbete
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30. Unionsgatan 30

Tilbarmonisßa Sällskapen

Cördagcn den 27 Oktober 1900.

U:de

Populära Konserten
Program:

1. Ouverture till

Adam

2. Accelerationen, vals Strauss

3. G-avoti 1/iIK

Ver4. Scen p. Aids

Paus

S. 0

Mendelssohn

(herr Sisto Veronesi
Sibel

t . Wirsånff

Paus

8. Zu

Wnirnri
!>. Entra'acl ur op. Mignon

Saint-Saens10. Danse de La Gipsy

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
som finnes är

//A MMO iV i).
som skrifver såväl rysk som vanlig skritt

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

4f4f4?4f4f4f4f4f4f

€. fl. Knapes Skrädde-

Afriemcan Fasfyion.
Dnoroi/ölloranc Ro^tonront åla Cart hela dagen. Större & mindre Middagsbetällningar, Sexor från 2,50
V^/pCIOtVdlidl Cllb ntJSiaUrarH till högre priser. Aftonkoncert fr. kl. y2 8— 11.

fllexandcrsqtuan 17.

stams iaii(m
Den vackraste gåfva till vänner iutlandet

Fir>far)d i Bilder,
innehållande 18ö vyer istort format från
hela vårt land med text på. svenska, finska,
tyska, engelska, franska och ryska.

Pris Fmk 29

Genomskinliga kuvert,

Finska vapenmärken

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors

Fr.rsäljnmg iparti och minut ut ORdast äktaurlä:

Viner &
S>pirituosa.

Nya Barzig-arderobsn
Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER.IPASSAGEN^ JC. F.Larsson.

mig
21 Alexandersgatan 21

i arta>.'ii mi stor prisnecisättning isTs^uTTTll^^förekommandeartiklar numera egt rum. iiiDmTes al
mänheten att vid behof af
Möbler, Möbeltyger,Mattor. Draperier.Lampor, Vaser etc
Hörn besök ivår aftar och hoppas vi kunna fullt t
Fredsställa ärade kunders anspråk med våra nuvanu

IR IS. _l Alexanders^ 21priser

Törsta Pivsska Försäkrinffsbolaffet
grundadt 1827 Generalagenturen

N. Magasing. I. Telef. 231.
Brand & Olycksfaliförsäkring

Hels lårs Nya Mosikhandel.O ti

Fazer & Westerlund
Tel. 1431 Fabiansg-. 16

Nu inkommet stort nytt lager utmärkta

Plyjjflmr
Piaiiiiio*

Msirssuoiiier
Ochliekvirera var nya

katalog, som sändes iranco pabegiiräii

Specialaffär för Korsetter.
Svenska prisbelönta& andra utländskafabrika

ter i alla storlekar samt prislägen.
Största urval af korsetctjedrar & 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. LindgrensBortsbinderiaffär,
Alexandersg. 46 Centrals hus

Alla sorters tinare ochgröfre Borstar& Penslar
Tamburmattor &. Rottingpiskor,Toilettvålar. Amykos. Par-
fymer. Badsvamp, Kammar af alla slag, Speglar & Toi-
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker, Cigarr-
& Cigarrettfodral m. m. till billigaste primer.
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Svenska teatern

Efter det Strindbergs långt och ge-
nialiskt skrifna Gustaf Wasa, under
publikens bifall, långsamt — jag tror
det var elfva långa gånger —

passerat
svenska teaterns scen, gafs i måndags
för första gången en tysk kulturbild,
Tronkandidaten afMax Dreyer. Stycket
är ett i alla afseenden underhållande
skådespel, som man med nöjeåser från
början till slut. Dar finnes litet af
hvarje, åskådaren får både skratta och
gråta, känna sig entrustet u och stolt
och deltagande och glad och förargad.
Kommer härtill att den hela vägen lätt
löpande dialogen är synnerligen väl
skrifven, kvick och träffande, på sina
ställen rent af mästerligt gjord, så kan
man tryggt beteckna rProfkandidatenu

som en utmärkt teaterpjes. Att den
på oss här i Finland värkar en smula
teaterpjes-mässigt beror nog mindre pä
att stycket icke skulle varaen sann och
naturtrogen skildring af de förhållanden,
det vill belysa och häckla, utan mera
på att vi, som i dessa kyrkliga ocb
undervisningsförhållanden sta på långt
liberalare och mera avancerad ständ-

ha svartpunkt att tro på, att i 'let

stora och långt hunna kulturlandet
Tyskland så mycken obskurantism och
trängbröstenhet å ena sidan och så
mycken af den bittra kampen förbröd-
födan alstrad rädsla att stå för sin
mening a andra sidan, ännu existera,
hvilket tyvärr dock torde vara fallet.

Spelet var sä godt som på alla hän
der godt och de mycket typiska och
till stor del äfven mycket tacksamma
rollerna hade af sina resp. innehafvare
tagits med lif och intresse och god hu-
mor. Om vi särskildt ville framhålla
några sä vore det hrr Hultmans alt-
igenom ypperliga framställning af den
Hjälfironiserande och spydige Benefeld
och herr Swedbergs lektor Strömer,som
svor öfver alt det krypande eländet
med sådant ettertryck, att han itredje
akten fick sig en applåd bara för att
publiken gissade att han gick ut tor
att svära bakom kulissen. Herr Bark-
lind gjorde den unge, sympatiske prof-
kandidaten Heittnann med lugn måtta
och utvecklade i tredje akten en kraft.
som ryckte åskådaren med sig och herr
Malmströms pappa Heitmann. en syn-
nerligt välskildrad typ. värkademåhända
en smula öfverdritven men förlorade
därigenom icke något af sin karaktär.
Herr Ahlbom spelade den gatnle peruk-

.'-i- -
*. _. ■-

@rescer)r
Södra Esplanadgatan 2

(Invid Salutorget).

stocken Ebenhard med all den pondus
och värdighet som rollen krätver och— men. som sagdt, pjesens samtliga
roller utfördes bra och publiken road^
sig förträffligt, hvarom de täta appläd-
salfvorna såväl inför öppen rida som
efter aktsluten buro vittne.

Profdandidaten kommer säkert att
ännu ge flere fulla hus.

P.

Applådens härledning
Ien särskild afhandhng grundad pä

studier af vissa folkseders ursprung
m. m. har Cesare Lombroso tagit til
tals äfven haldklappningar. Seden at
klappa i händerna är mycket utbredc
hos naturfolken och har hos dem en
långt mera omfattande betydelse än hos
oss kulturmänniskor. Livingstone, den
kände Afrikaforskaren, omtalar tillexem-
pel att kvinnorna hos den honom åt-
följande Alpalupalstammen då de fram-
bmmo till någon by, kunde hålla på
med att sjunga långt in pä natten samt
därvid alltid klappade ihänderna och
det hela tiden utan att trötta^B Som

ett slags ackompagnemaDg till aång
eller musik är seden ganska naturlig
säsom utgörande tillika en taktregula-
tor, och enligt hvad man lagt märke
till tyckes samma sed förekomma ho-;
de flesta vilda tolkstammar, att döma
af de prestationer, som bjudas af de
grupper B vildar", hvilka som sevärd
heter ambulera kring iEuropa. Bland
vissa folkslag har handklapp.mdet ut-

bildat sin till ett sarskildt språk. Sä
omtalar äfven Livingstone att Teipetas-
stammen besvarar alltii gjorda frågur

Palovakuutus Osakeyht
Brandförsäkrings Akti bi

ö PnhmIa kullorun Tapaturmavakuutus Osakeyhtiö
ilag rOMJOia fMllierVU Olycksfatlfdrsakrings Aktiebolag

o
=3
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■antaina Lokakuun 26 p:nä 1900. K:lo V2B

öioconda.
jjn&ytöksinennäytelmä. Kirjoitta-

nnt:Qabriele d'Annunzio.
Italiankielestä suomentanut

Jalmari Halil.

He-nkilöt
Oskari SaloLucio Settala
Benjamin LeinoLorenzo Gaddi
Knut WeckmanCosimo Dalbo
Katri RautioSilvia Settala
Olga SaloFrancesca Doni

åjoconda Dianti . . Maria Rangman

Pikku Beata

N:o i Ö. Henriksg. Tel. 1301,

mont, uppsätter
j^s^lociped- och annan mindre re-

Elektriska ringled-
gar. Förtennar, förnicklarm. m

Vinterkvarter föl elooipeder
och pun

Kaisaniemi restaurant
rekommenderas för enskilda säll-

skap & tillställningar

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Lördagen den 21 Oktohfi- kl. s e. 111

För andra gängen

Drottning Filippa
. aKter imcie

Gabriel Lagus

"h DanmarksErik XIII af Pommern, Sveriges

re, konungensgunstling
Filippa af EnglandTTTaTis^^^^^B
Henrik Königsmark. H
Knut Algotson, dansk :I^^BErik Hendrikson. svensk i^^^H
Harald, i tiänst^ios^YöniirMiiju-lj
Cecilia. H
Gösta ■barn till aflidneriddarHenrikatSaloborg

Anna. hoftärna.
Herr Tybald
Första Riddaren
Andra Riddaren.
Två män af folket
En jägare.
En hondficka.
Hofdamer. Riddare. Pager. Nunnor. Jägare. Allmoge

Händelsen försiggår 1430 på Stockholms slott och i
trakten af Wadstena kloster

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

Gula 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.

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

Bangatan N:o 9. Telef. 15 05
Kostymer, Paletåer o-sh Benkiäder för fest

visit-, ocli hvardagsbehof förfärdigas snabt ock om

Godt material fin snitt och skickliga arbetare
Priserna särdeles moderata

Färdiga kostymer,paletår och benkläder på lager
Frackkostymer uthyras

Meklädnads-JBolag-etA,alto&C:o
Mångatan N:o 9. Tel. 15 O5

Olga Leino Ivar SchoultzSirenetta

Näytelmän tapahtumapaikka on Fi-
rense sekä Pisan läheinen mcren-

rannikko ja aika nykyinen. Linoleumaffär
Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo Vs 8 Boulevardsgatan 28

= RcKomtncndcras =
Uälsorttradt lager af prima bcklädnacUmaterialffl). 6RÖnDJiljC's $k äademtabmcment $ Hläaesbandel

21. Unionsg. 21. f. d. T. nytorgs skrädderi

wHelsingfors Elektriska Största och bästsorterade lager i
Jinland af alla slags

Tobaksfabriken

SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommenderas åt tobaks-
kännare; törsök Casino", Samson I", Samson 2"
(Trämunstycken) och "1899".

Kommissionslager iHelsingfors hos
Frans Lindberg

ålexandersg. 52. Telefon 2688,

sorgsfullt

AktiebolagBelysnings
"*=T"=

Telef. 916Kasarminkatu 27

Toimittaa sähkövaloa. *
Myy sähkötarpeita.

*JW tni allmänt crkändt MHifl^£¥ $te priser, bos Iöambrini Rcstauram. 3obn Paiscbeff,
fyfors, Brunsg

MineralvattenfabrikenSivori & & &
é Merikannon

OBS.! Cili landsorten sän-
des (ritt emballeradt samt ned-
kördt till järnväg eller ångbåt.§anifa§

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

Telefon 31 91. f#f#f#ÄWiipurissa |H e 1 s ingis s a
Aleksanterinkatu 21. | Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. W Tel. 29 22. ry^ncyOQOOOOOÖO

medels handklappningar. Ber man på
en trång väg en Teipeta att fåkomma
forbi, svarar han alltid med att klappa
ihänderna. Är han längre bort och
man tillropar honom att nalkas, så sva-
rar han med att två gånger slå hän-
derna mot hvarandra, och förafskedar
Big en underordnad från sin förman,
f& klappar han också ihänderna. Hos
iunevånarne iden afrikanska byn Ci-
mero har handklappningen flera olika

såsom: låt mig passera",
»tillåt mig", nförlåt mig", »farväl",
naturligtvis alltid med varierande Ut-
tr>'ck och klang idet därvid uppkom-
mande ljudet. Blir en lägre på rang
skalan stående person kallad af sin
överordnade, bör han omedelbart gifva
s'& hörsamhet tillkänna medels hand-
klappningar. Allmännast utbredd är
seden att medels händernas samman-
slående uttrycka hälsning och välkom-
nande och i många afrikanska byar
P%år ett nära nog ständigt klatschande
dagen lång, då de som röra sig ute
B]älffallet mötas och därvid utbyta öm-
sesidiga hälsningar. Lombroso anser
Pa grund häraf att äfven hos kultur-
puniskorna bruket att klappa ihän-
derna är något nedärft, hvilket, om än
myoket afvikande från den ursprung-

liga betydelsen likväl har icke så litet
gemensamtdärmed. Hosurmänniskorna
ersätter det i viss mån spräket och
återger vissa begrepp såsom beröm,bi-

fall afsked, tack, hälsning, ursakt.
Utom alla dessa betydelser häller Lom-

broso också före att handklappningen
hos negrerna anger äfven glädje,behag,
tillfredsställelse samt icke alls ar nå-

gonting så outveckladt som man kan-
ske vore benägen att tro, utan tvärtom

står inära förvandtskap med hvad vi

afse att tillkännagiva med våra app å-

der hvilka ju ej allenast äro bifalls-
yttringar men också tillämpas som hals-

ningsteckeu vid konserter, teatrar, fore-
drag o. m. d.

Notiser

En Tizian iett sjömanshem. Signor

Cantalamessa, direktor för museet i

Venedig, har enligt ett London medde-
lande gjort en intressant upptäckt och

ett lyckligt köp. Då han en dag han-

SÄ kom att inträda i ett rum i

Venedig, bebodt af en gammal sjöman,

fa tes hans uppmärksamhet vid tvanne

där befintliga gamla taflor som på ho-

nom gjorde intryck af att t.llhora tiden

för den italienska renässansen. Han
erbjöd matrosen 80 mark för de båda
taflorna, för hvilket anbud denne, såsom
icke synnerligen bemedlad, var särdeles
belåten. Då Cantalamessa sedermera
hemma hos sig rengjorde de tvänne
dukarna, fann han att den ena, fram-
ställande den heliga familjen" var ett
det bästa prof på Tizians storslagna
konst, den andra taflan var en Bassono.
Hvardera målningarna äro värda flere
uwentai.

Den första tyska Bach-festen kommer,

enligt hvad numera definitift bestämdts,
att firas i Berlin under loppet af näst-

infallande mars månad. Såsom med-
värkande nämnas kungl.musikhögskolan
med sin orkester och en a capella kör.
sångakademin, Philbarmoniska orkestern
och Philharmoniska kören. Festen skall
fortgå under tre dagar hvarunder såväl

andliga som världsliga kompositioneraf
Johann Sebastian Bach komma att ut-
töras i lämplig omvexling

Till firande af kompositörenEdn
Kretschmers 70:de födelsedag uppfördes
dennes mest omtyckta opera ..Die Folk-

ungsr" med bästa framgång å k. hof-
operan i Dresden. Kompositörenvar
föremål för många hjärtliga h}'llningar.

Björnsons Evneu uppfördes
härom dagen på hofteatern iStuttgart,
men rönteett ganska ljumt mottagande.
Endast 2:a aktens slutscen var af någon
verkan

Till firande af Verdis 87:e födelsedag
gafs i tisdags iTolvtearna Rossetti i
Triest en galaföreställning. Efter ka-
vatinan r Sotto paterno tetto"' ur Ver-
dis förstlingsopera nConte san Bonifa-
oio" utbrast ett långvarigt, stormande
bifall
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Serveras a alla'
tioner. I'nrlilnircr hos

P Ernst TollasJrier

hotel^^^eMtjmn^O'

5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

Prima"
är en ny

fapyross,
Iparti, från eget fa-tillverkad af fin turkisk tobak

brik, endast hos

Fredr. Edv. Ekberg:
52 Alexandersgatan 52

Hotel Kamp.
Sång o. Musiksällskapet

Fredagen den 26 Oktober 1900

Program

Bataillonsmarsch.
La Zarina, polka.
Spansk serenad, vals
Potpourri ur Geisha
Mandolintrio.
Mazurka Soandinave

Metra
Sidnev-.Jones

Ganne

Suppe
Duett, sjnnges af S:a iunilio och Sr. Fortuuato
Violinsolo. mredrasres af Sr. Colombo.

:foivs af Sr. Eusconi.
föres af S:a Marietta

Mirella-pölKa

flokl Kätrjp
(Fcsfsalen.)

C& V&> fe/ fe^

Table dhote kl. 3—6 e. m.

Middagskonsert kl.'|24-6e.m.

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

HeJsino^ors. Hutvudstadsbladtts Nya Tryckeri. 19 0

Hotel Kamp.
Sång o. Musiksällskapet

»»Colombo".
Lördagen den 27 Oktober 1900

Program
1. La Pére de la victoire. marsch.
2. Ej>celsior-mazurkn, Marengo.
3 Kiinstlerfest, vals Fetras.
4 Berceuse, cellosolo, föredragesafSr.Buongiovanni
5. Serenad för orke.<ter Kant.
6. Liebes-polka Ziehrer.

Flotow7. Potpourri ur Martha
K. Solo-ång, utföivs af Sr. Rusconi.
9. Ouverture till den Stumma från

Auber
10 Duetr, s,junges af Sr. Fortunato ocl^^aEmiba11. Solosäng, utföres af S:
12. Italiensk kröninp-.smarsrliß Gabetti

W:m EKBERu. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg

éääåätotäxkåå

Fila SM- kHatt-
inb MtiÉlapl

Alexandersgatan 21 Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.-^ """"V

"^N

rekommendera]

FilthattariSjt

il

, rfin!?f111*"■ Damer & Barn
Renar hufvudsv Underkjolar3ofordrar årväxten

nidea ibarroten 1 i'2
»ngor iveckan fnre Winferfolusar

BrhlUe» i iesta apotek,
tyma-finiror

% samt iparti genom
■fiUWO HORNBORG.Helsingfors

Korsetter-, Linnekläder cch
Danska Handskar 2:50.Telefon tSSI

Pria pr flaska 3 mk

e-k^s

■— -ÄK^^^^^S fIFfWflfWPf
$ Smakfulla och vackra ff
J Vy-l»ostkort |

Största och rikhaltigaste lager.
Mycket billiga priser. J

J Dahlbergs Pappershandel,i
§ Alexandersgatan 15. 4o Norra Esplanadgatan 23. «

II fred. €dv. ekberg. ||
1Bageri $ KonditoriI

ss. JHcxattdcrsg. 52. äm
bclsinfllors. H

"AvTxZ.■x2^?rX^yX?.,'.is-,fS^<s»ssa«gl«s4T- --.f?-■ .'if;-.11- :<.i

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

fr. 11— 1 och 6— 7 e. m
Genomgått fullständig teoretisk och prakt

kurs. Mångårig klinikpraktik specielt ikir
giska fall. Behandlar såväl damer som hen

"j! Champagne

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

l!0$r Sedan värmeffaspriset
i Helsingfors numera är nedsatt
till 15 penni pr kbm. d. v. s. till samma
pris, som hålles iutlandets större stä-
der, uppmanas .■illiimniir' ■ Batt

Kola med sas,
som är det billigaste, jrenli-
yaste <>. bekvämaste bran-
gle? livilkri Iwir finnes att tillgå. Evok-

■) mark till högre pri-apparater från
ser finnas å

Gasverket.

"xxxy^i>-■■<>■*-<y~-<yxy-<v:^y

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktie Bryggeri.
X^k^k'Xk^k^WXkUk^M^^^

kV
t>] Heidvsiook å Co, Reims

Champagne
finnes i lager hos herrar vin-
handlare. i

52 Telef. 2(78. Helsingfors.

i^^^^tf^^^^^^^^ i

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödar kolerabakterier på enhalf
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent ibakteriologi vid K
Karolinska Institutet i Stockholm

D:r Axel Holst, Professor i allmän helsovård
vid UniversitetetiChristiania.

D:r F. Huedpe, Professor i allmän helsovård
rid Universitetet i Prag.

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

D:r Girand, vid Municipallaboratoriet iParis
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffslabo

ratorium å Kliniska Institutet i St. Pc
tersburg.

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

yiiy^^j^liJl^t!


