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Nya glasmagasinet SVEA"
Brand & Lifförsäkrings

AktiebolagEsplanadg 37.N. Kontor

Oscar Alexiz. Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

1900.
N:o 21.

i"¥* DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. » » »
"

H. W. LILIUS.

Jakob Ljungqvists

b Atelierfotografis
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.

Hagasundsgatan 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 37

$$^**€€€f€^
Helsingfors Elektriska

Belysnings Åktieöolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning

Säljer elektriska materialier

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 17 Oktober.

Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 16, Telefon 2770.

Svenska Teatern.
»«~-

—
-vQf

Onsdagen den 17 Oktober 1900
kl. 7,30 e. m.

Förnionde gången

Gustaf Wasa
Skådespel i5 akter af Avg. Strindberg

Personerna

Konung GustafI
Prins Erik
Prins Johan
Drottning Margareta Lejonhufvud
Ebba Karsdotter, nunnaiWretakloster,Konungensvar-

moder

Dalarne

Magister Olaus (Olaus Petri)
Kristina, hans hustru
Reginald,hans son
Herman Israel, radsherre från Ltlbeck . . .
Jakob Israel, hans son
Mans Nilson iAspeboda
Anders Persson på Rankhyttan 1 bergsmän fr
IngelHansson
Nils iSöderby

'
Göran Persson, sekreterare hos Lnk ....
Magister Stig, -prest vid Kopparberget . . .
Måns Nilssons hustru
Barbro, dess dotter
Agda, värdshusflicka
Karin (Månsdotter) blomsterflicka
Marous \ kontorister hos Israel
David J
Engelbrecht, bergsman från Dalarne . . . "

Bipersoner

**Ss££s€€€«^.= magasin oo hord.

Herr Malmström.
„ H. Sandberg,„ Litrsson

Fru Lindh.

Fru Bränder.
Herr Engelbrecht,
Frk. Wiklund.„ Åhman.
Herr Ahllwm,„ Hultman.
Herr Lindh.
„ Bareklind

Larsson\ : Lindström,
Berlin.„ Stavenow

FruPrecht.
Frk Bonnevie.
Fru Stavenow„ Lindfors

(Herr Preoht.
\ „ W. Sandberg.

„ Svedberg,

Börjas kl. 7,a0 och slutas omkring 11 e. m.

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgaian 27.

WickelsJ. H.
Vinhandei,

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

Avg. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

Tillviirkningen står under kontroll af
Filosofi D: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 & TriDotvaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727,

Välsorteradt lager, billiga priser.

Hufvuddepot af Dr. Lalimaiiiis un-
derkläder.

Ensamförsäljn. af JouvillS & C:o's
i Grenoble världsberömda handskar.
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ChampagneU). £kfuttd * Ko.fl.Arabia Försälj-
nings-JVla£a§in, 0. ¥>. mumm $ €:0 »q

c-sWin- & Spirituösa handel.QQ
(Inneh. Q. F. Stockmann) ReimsSkilnadsgatan 19Glog. 2, Hotel Kamp

siiljos hos Herrar vinhandlare ochTelefon 310Utställning af fabrikens samtliga till-
värkningar, såsom:

serveras å alla första klassens restau-Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,
Blomkrukor, Vaser m. m

rationer

E.A.. Hjeltäfvensom af

littala Qlasbimks Strix Skrif-Kopiebläck rekommenderas.
Fabriks-AktiebolagetStrix Tehdasosakeyhtiö. Helsingfors Helsingfors

tillvärkningar, såväl enkla som slipade Generalagent för Finland
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,

-i
03
COKannor, Ostkupor m. m Kontor Vestra kajen 18

G. F. CARLAMÖER.

'
4

Alla aftnar

middagSkOnSSrt Sång a Musiksal/skåpet ..Co'ombo".

Ii Esplana^g, 31.
C P DYREITDAHL Fotografisk Ätelier. (Ca*anis hus)



Harald Wasasojemas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
MODEAFFAIt

ständig
r förstklassig
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Emma KriilPs

lnneh. Emma Wickström
Glogatan 3,

ied det nyaste i

Ledig annonsplats
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€.fl. Hnapes
rictabliscment.

JNcxandersgatan 17

Attiemcan Fasfyion.

som finnes är

UAMMOND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,

*Gat vitt w w tJu «fe 'wfftd-^r -^f -^f «s?f -^?

teta bokhandel:
va till v tlandet

lida vai-t land meil ivxt B

I GenomskinTurakuverCT
Finska vapenmSarken

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors

Försäljningiparti ochminut af endast äkta utland
Viner Ss

Spirituosa.

IVya HamgaTderohen

Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER.
i

IC. F.Larsson.

mig
21 Alexandersgatan 21

Sedan stor prisnedsättning på samtl
förekommande artiklar numera egt rum. nbjudes a

priser

Första Rvsska Försäkrinffsbolaffet
grundadt 1827 Generalagenturen

231IS. Magasing. i. lcTef^^^B
Brand & Olycksfaliförsäkring

Eis lrfors Nya Musikhandel.u t

Fazer & Westerlund
Tel. 1431 Fabiansg-. 16

Nu inkommet stort nytt lagei tmärkta

!Tlyg;l2ir
Pianiiio^

fflarEiioiifor
Rekvirera vår nya piano

katalog, som sändes franco på begäran

Specialaffär för Korsetter.
Svenska prisbelönta& andra utländska fabrika-

I ter ialla storlekar samt prislägen.
Största urval af korsetcfjedrar & plauschetter,

till billigaste priser, hos

r O. Grundström.
■L N>r> ig Alexandersgatan N:o 48

Akta

Viner och spirituösa
Hjelt & Lindgren
3. Espl gatan 1

C.E. LindgrensBortsbinderiaffär
lexandersg. 46. Centrals hus

Borst
&, Rottingpiskor oilettvälar. AmykoTamb

fyme amp. Kamma f all lin 111 II fl
Portmonnafi^^Bnrsa^^Plaiinnrkfir. C

& Ci m. m

Operakällarens

Brefkort från Paris.
Paris, oktober 1900.

Till trots för alla vackra löften fort-
skrider arbetet med Théåtre Francais'
återiståndsättande blott långsamt. Då
raiuistern för de sköna konsterna ior-
drade teaterns återöppnande till den
"2'.i december, tvekade arkitekten alls
icke att utlofvaallting färdigt till deDna
dag. Men nu — — , sedan man be-
stämt att äterinvigningen skulle för-
siggå den 14 juli, därefter utsatt deu
till 15 augusti, så åter till 1 oktober,
delger arkitekten omsider, att det gör
sig absolut omöjligt leverera teatern
färdig före 15 januari 1901. Det ser
ut att blifva någonting beståendedessa
alla uppskof. Men vi äro icke de enda
som lagt märke därtill. Afven främ-
lingar hafva redan lärt sig uppfatta
Théåtre Francais' arkitekt och hans
långsamma arbetsmetod. Municipalrådet
i Florens har nämligen utlyst till täflan
förslags uppgörande till en bas-relief
som vore afsedd att föräras Comedie
Francaise, dagen för dess återinträde i
Moliérea hus. Ku sådan tåflan äfveu-
som sedertcera utförandet af de: pris-
belönade arbetet, skall taga månader i

anspråk, men de Florentinare veta af
det som varit, att de ialla fall nog-
samt skola hinna fram itid.

L.

Teatercensuren iBerlin.
Sedan början af den nya säsongen

kan Berliner censuren lugnt sägas öf-
verträffa sig själf, skrifver en korres-
pondent till en utländsk tidning. Nn
senast har den slag på slag undertryckt
trenne nya lustspel, hvilkas innehall
tvärtom kanske kunnat medföra nog så
mycket nytta åt åskådarne. Ett af
dessa stycken som har titeln En ex-
kursion inom moralens regioner" inne-
höll en rätt skarp satir öfver hyckleriet
och osedligheten hos den lägre bour-
geoisin iTyskland. Pjesen skall emel-
lertid nu gifvas iHamburg och Berlins
hela dramatiska kritikerkår kommer att
närvara vid dess förstauppförande, för
att ihvarje fall kunna isina resp. tid-
ningar redogöra för styckets innehåll.
Ii'j'lysningsvis vilja vi med anledning
häraf anmärka, att de fria städernas,
Hamburg, Lybeck och Bremen teatrar
icke nås af den tyska censurens färla:
let är här endast den allmänna straff-

@resccr)f'
Södra Esplanadgatan 2.

(Invid Salutorget).

lagen, som bevakar ochbesk}-J<iar publi-
kens moraliskaKänsla. Den är ej sämre
för det, och teatrarna ej heller. Sce-
nerna i Hamburg och Bremen hafva
tvärtom under senaste år gått alldeles
ofantligt framåt, och kunna obetingadt
likställas med teatrarna på andra sidan
Rhen, i säväl ett som annat afseende.

anchen och
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Tilbarmoniska Sällskapet,

torsdagen den is Oktober 1900

io:de

Populära Konserten
Program:

1. O

2. A Keler-]

5. S Moszki v, ~!n

Paus
till oi). B

ms I 11 P I 1! 1"'
hr Georg Schneevoigt)

7. I! Mässp, Le (

A-ragonaise Aubade. Madrilén Navarraise

Paus
k.

Skrädde-

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN

*

lelia

iransl

torn

Fml

PCfai tranf 'l a Cart hela dagen. Större & mindre Micoiqui giv till högre priser. Aftonkon

vid behof amanheten at
Möbler, Möbeltyger,Mattor. Draperier.Lampor, Vaser et
i^iii-n besök i vår artär och hoppas vi kunna fuJ
tredsställa ärade kunders anspråk med våranuvi

IR I S. 21 Alexanderse

;sbetällningar, Sexor från 2,50
fr. kl. Va 8— 11.

jNotiser.
Partituren till operornaXorma" och

..Beatrice di Tenda" af Vincenzo Bel-
lini halva för ett pris af 6,000 lire
blifvit inlösta af italienska skattkam-
marministerium.

# *
neville har fått klockor. Sedan

Cornevilles klockor"' ljudit otaligagån-
ger öfver sä godt som hela världen,
har den melodiösa operetten nu äfven
spelats iCorneville.

Dessförinnan hade man, såsom förut
omtalats, dock konstaterat, att Corne-
ville ej egde några klockor, och för
att afhjälpa denna brist blef stycket
uppfördt flere gånger, i det syfte, att
öfverskottet skulle användas till en
klocka. Befolkningen ansåg emellertid.
att en klocka var för litet, ooh del
motsvarade ju ej häller hvad flertalet
af menskligheten trodde, nämligen att
det tans flere klockor iCorneville. Till
lycka för staden hude Ryssland iCha-
tellerault låtit förfärdiga600,000 gevär,
och i anledning häraf skänkte tsaren
åt S:t Johanneskyrkan därstädes en
klocka. Isin tacksamhetsskiir*

ie markis de EocliPttelon en fin
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TEAajjpp:suen
Keskiviikkona Lokakuun 17 p:nä 1900. K:lo l/a8

Lahjoitusmailla.-
svtöksinenhistoriallinen näyteimä. Kirjoittami

3~n -
Santeri Inqman.

Henkilöt

Axel Ahlberg.
Mimmy Leino
Otto Närhi.

Hukka, ruununvouti ja V eikkoiar^^^^^^^^Mhovin hoitaja H
Hukau puoliso. ■
Posse,hovin vcrati <H
Loiikkola, Valkijärven v. t. ■^■^H

mjes Eino balmela^B
Siltavouti Uuno SalmelaM
Laihanen, lautamies. ■ Kaarle Halme«, Emil Falck ■
Harsia, H6mmo. Kfh<m
Holttu.en, UionpoikU . . . £"(I^^
Kvllästinen. | iisakta Lattu.
j^va J [Aleksis Rautio.
ToiiV Kvllästisen vaimo....Kirsti Svionio.BET - .^-: ■■ " LiUi Högdahl.
Aiitti, Holttisen poika Oskari balo;

Maria, Juvan vaimo ElliMalm.
Helena, Holttisen palvelijatar . . Hilma Rantanea
Kaironen, talonpoikainasianajaja. Adolt Lindfors.I
Jlarketta, väliämielinen akka,noi- |

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

Talonpoikia ja sotamiehiä.
Toiminta tapahtuu Valkijärven pitäjässä

keväällä 1837

1 näytös tapahtuu kirkolla.
hovin kapakassa
pellolla, Nurmijärven syrjä kyläss;

4 „ hovissa.
5 „ kirkolla.
l:n jaö.nennäytöksen väliaika onkolmattakuukautta

Ovet avataan k:lo 7 Näytäntö alkaa k:lo Va 8

Tobaksfabriken

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

Kommissionslager iHelsingfors hos
Frans Lindberg

ilexandersg. 52. Telefon 2658

V

antydan om Corneville. Tsaren teck-
nade sig genast pä en iRyssland cir-
kulerande lista, cch enkekejsarinnan
och storfurstarna följde exemplet, så
att resultatet blef, att staden kunnat
köpa ett fullständigt klockspel med 12
klockor.

Sålunda ha nu Cornevilles klockor"
blitvit till värklighet, men de ringa
d°ek näppeligen af sig själfva, såsom
i operetten.

Jean de Reszke som legat svårt in-
sjuknad iNew-York är numera fullt
4terstäld och hoppas inom kort få börja
arbeta ånyo. Han har blifvit på det
omsorgsfullaste vårdad af därvaraude
läkare samt nu senast undersökt af":r Hoibrock Curtis som konstaterat
jte sångarens stämma icke det ringaste
Mit af sjukdomen. De Reszke har
därefter undertecknat ett nytt kontrakt
med impressarion Maunce Grav och
torde på grund däraf komma att under
höstsäsongen kvarblitva iAmerika.

Blondins kamrat vidpasserandet öfverNiagara lefver ännu. Då lindansaren
'■sm för ungefär ett fyratiotal är

■ MIMMU ■■ II"! ■■

sedan hade djärfheten att på en lina
vandra öfver Niagarafallet hade han
för att göra vågstycket än märkligare
utfäst sig att

'

därvid bära en annan på
sina skuldror. Blondin är nu redan
död men Mac Colcard, hans följesla-
gare på den ödesdigra vandringen lef-
ver ännu iNew-York. Enligt N. Y.
Herold befinner sig mannen i ett yt-

terst beklagansvärdt tillstånd. Hanlider
af hallucinationer och tror sig därvid
ständigt åter upplefva den förfärliga
öfverfarten. Mac Colcard var alldeles
ung när han anförtrodde sitt lif åt den
ryktbare akrobaten. Nu då han är
gammal kan han ej utan fasa påminna
sig de hemska fyratiosex minuter han
upplefde på Blondins ryggmedan denne
öfverskred brådjupet. Så sensations-
lystna amerikanarne än äro har dock
ingen sedan dess tänkt på att förnya
denna bedrift.

« *
Från Madrid skrifver en korrespon-

dent till Berl. Tagebl.: Maria Guerrero
och Diaz de Mendoza, de firade tol-
karne af den klassiska spanska teater-

literaturen hafva åter inträffat här efter
sin stora gästspelstourné genom Amerika
och Europa och skola med sitt sällskap

gifva föreställningar å Teatro éspagnol
under första hälften af den nya säson-
gen. Däröfver råder stor glädje inom
härvarande teatervännerskretsar. Många
framstående författare hafva utlofvat
nya arbeten, bland andra Echegaray
och Guimera. *

Cyrano de Bergerac" på Dramati-
ska teatern iStockholm. Ionsdags
förra veckan kollationerades E. de Ro-
stands skådespel rCyrano de Bergerac"
i öfversättning af Harald Molander.
Titelrollen kommer att spelas af hr
Personne, Roxane af fru Hansson.

Teatercensur. ..Sasanna i badet"
skådespel i en akt af Hugo Salms af-
sedt att uppföras å Schiller-teatern i
Kiel har blifVit förbjudet af polismyn-
digheterna därstädes. Likaledes för-
bjöds samma teater att gifva ..Mörkrets
makt" af Leo Tolstoi.

En ny treakts opera ..Yiolante- af
Ludovico Alberti rönte gynsam fram-
gång i Venedig.

■

Fru Anna Pettersson-Norrie görmyc-
ken lycka med sina konserter iNorge.
Hvart hon kommer, är tillströmningen
stor och ovationerna de mest entusia-
stiska.
IStavanger, där fru Norrie nyligen

uppträdde och strax efter sin ankomst
måste anordna en folkkonsert extra på
grund af att alla biljetter voroslutsålda
till hennes första soaré, mottog hon
bland mycken annan hyllning äfven en
ytterst smickrande dikt af stadens borg-
mästare, författaren AlexanderKielland.

* ~

Det nya fyraakts lustspelet »Der Tu-
gendhof af Eich. Skcwronnek rönte
god framgång vid första uppförandetå
Stadttheater i Bremen.
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AXEL P!HLGR E N. Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj 18H8 i Paris
11 W. llcllmaiis Kcmontvarkstad,

N:o i Ö. Henriksg. Tel. 1301,

och annan mindre re-
H Elektriska ringled-mont. ■Epa

gar^Tortennar. förnicklar n
Vinterkvarter f r ve som athemtas

och punktligt rengöras.

Kaisaniemi restaurant
rekommenderas för enskilda sälN

skap & tillställningar

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

Bangatan N:o 9, Telef. 15 05
Kostymer, Paäetåer och Benkiäder för fest,

visit-, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om-
sorgsfullt.

G-odt materia], fin snitt och skickliga arbetare
Priserna särdeles moderata.

Färdigakostymer,paletår och benkläder på lager
Frackkostymer utlivras.

JBeJklädnads-JBolaffetA.alto &C:o
Banffatan N:o 9 Tel. 15 O5

Svar Schoultz
3 * ££ 8I

Boulevardsgatan 28

barn till afiidneriddarHenrik afSaloborg

Hofdamer. Riddare. Pager. Nunnor. Jägare. Allmoge
Händelsen försiggår 1480 på Stockholms slott ocli i

trakten af Wadstena kloster

Representationen börjar precis kl. 8e. m. och slutar
omkr. kl. II e. m. Dörrarna öppnas kl. V28 e. m.

Röda 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.

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Lördagen don ",'() Oktober kl. 8 e. ni

Abonnement N:o i

För första gängen

Drottning Filippa
ii Ta

Gabriel Lagus

ner r

Erik XIII af Pommern. Sveriges, Norges och Danmarks
konung.

Filippa af England, hans drottning.
Henrik Königsmark.dansk riddare,konungens gunstling
Knut Algotson, dansk riddare.
Erik Hendrikson, svensk riddare.
Harald, i tjänst, hos Köni^smark

Anna, 11
'>Ti!h-n!H

Herr Tybald.
Första RidclarcM
Andra RidclamiH
Två män af folket
En jägare.
En bondflcka.

Ledig annonsplats

Elektriska s»Helsingfors Största och bästsortorade lager iFin

mt AktiebolagBelysnings
Telef. 916Kasarminkatu 27

Toimittaa sähkövaloa. MöblerMyy sähköiarpeita.

billigaste prisertill alb(Sambrini Rcsiaurant. ho

Jill PaistliQQgIOQQeOQQQQQOOQ©Sivori & Ylint■älväuentäbriken
Ylé Merikannon

lölSIIB»ISlHkSl^fIlll OBS! Tirekommenderar sina tillvärkningar.

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8 rdt tilliärnyäg
Wiipurissa fHelsingissä Telefon 3191

balleradt___ ångbåt.
)0 &Aleksanterinkatu 21 Wladimirinkatu 20 oTel. 29 22 ÖÖoo©©S©Ö©oo@C5 42
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W:m, EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Ålexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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Middagskonsertkl.'|24-6e.m.

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m

c5/ fe> ft> cs^

sPrima" Heidsiéck Co.i
är en nv

fapyros§, ChampagneLedig annonsplats
Iparti, från' eget fatillverkad af tm turkisk tobak._

brik, endast hos finnes lager hos
Edv. vinhandlare.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors, Hufvudstadsbladtts Nya Tryckeri, 1900

Smakfulla och vackra

Vy-I»©stk©rt
Största och rikhaltigaste lager.

Mycket billiga priser. J
Dahlbergs Pappershandel, J

å Alexandersgatan 15. $" Norra Esplanadgatan 23. «

Fredr. Edv. Ekberg.

k KonflitoriBaieri
52 Alexandersgatan 52.

'yymw^y^y^y^.

Ledig annonsplats Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.

V Champagne

3 Mont de Bruyére å
,p säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- Ö*'
tioner. Partilaffer hos h*

Ernst Tollaniler. *■

S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

Prima vara.
SörnäsAktieBryggeri.Ledig annonsplats.

X^i^kXK^k^V^kXk^k^kMki^k.

Hotel Kamp. Hotel Kamp.floki Kän)p
Sång o. Musiksällskapet

»Colombo."
Onsdagen den 17 Oktober 1900

Program

Ganne.Viktoria-marsch
Arrnida-mazurka.
Sopra la Lola, vals.
Romans för orkester. . .
Mandolin-trio.
Den Stumma från Portici

Kant

Auber

Erba,7. Oi-Cri
8. Solosång utföres af Sr. Eusconi.
9. Madame Angot fantasie

](". Solosäng, föredrages af S:a Marietta
Suppé

Bach11. Risveglio di Primavera
I^. Galopp.

Ma Strå- k iflutt-
faft Åffiolapt.

Alexandersgatan 21 ■Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommenderai

■ ■* ?ii foj l-^x <"

i liMinkinr

Filthattar
föl

; Damer Ik Barn■

i Ronar h.ufvudsvålen
T, UnderkjolarSofordrar hårväxten

Inmidaaihirroten 1 i2
gånger i vockan fflre

kaniniDeen. Winterblusar,Wj \ \ Erh&Ues ide flesta apotek;drog- ooh pirfymiirirer
i samt ipfirt.l geuom
CUIDO HORNBORG.Helsingfors

Toloton1531.

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.:

i;
Pris pr flaska 3 mk

>«#*=[
sV« v ';-- HPfUPfUfUVf

Table d höte kl. 3—6 e. m.

Helsingfors

Sång o. Musiksällskapet
»Colornbo".(Fesfsalen.)

fe/ fe* fe* fe>

Fredr. Ekberg.

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

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

en minut,

enligt intyg från
D:r E. Selander, Docent ibakteriologivid K,

Karolinska Institutet i Stockholm.
D:r Axel Holst, Professor iallmänhelsovård

vid UniversitetetiChristiania.
D:r F. Huedpe, Professor i allmän helsovård

vid UniversitetetiPrag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor R,
Kochs InstitutiBerlin.

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

ratorium å Kliniska InstitutetiSt. Pc
tersburg.

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vidFarma-
ceut. Institutet iStockholm, m. fl.

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

imi^ipn^ffWi^cy^yjy^yj^wi

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

fr. 11—1 och 6 —
i o. m

Genomgått fullständig teoretisk och praktisk
kurs. Mångårig klinikpraktik specielt ikirur-
giska fall. Behandlar såväl damer som herrar.

Torsdagen den 18 Oktober 1900

Program

Anne-marsch
Gustavo-mazurka.
Wiener Blut, vals
Silviaballet . . .
Legenda-Valacca
Touriste-marsch.

Dichter und Bauer, ouverture . .
Solosång, föredrages af Sr. Rusconi,
Scener ur Rigoletto
Mandolin-trio.
Solosång, utföres af S:a Marietta.
Polka d'Åddine.

Strauss.
Delibes

H3KCS

Bråga

Suppe

Verdi

Reims
herrar


