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Tidning för Helsingfors! z IMya glasmagasinet SVEA"

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

Kontor

Oscar Alexiz. Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228
J. N. Carlander.Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

1900N:o 24. Onsdagen den 24 Oktober.

%%% DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. »«»
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Jakob Ljungqvists

k itelierFotografis
Alexandersg. 19

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

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

Nya Tapisseri-
dildlCII.

Telefon 3201Hagasnndsgatan 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

»»»€€€€€€*
Helsingfors Elektriska

Belysnings Åktieliolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier
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Damer och herrar. Lärare vid Kealgymnasic

Börjas kl. 7,50 och slutas omkring kl. 10, <- e. m

Sundströms Fotografiatelicr,

tGASIIi DU NORD.il/Ö £r

Årabia Föi»§älj-
nin^s-J^a§as in' A. W. Ehlund & Co

Vin- & Spirituösa handel.Ifi(Inneh. Q. F. Stockmann)
Skilnadsgatan 19

Glog 2, Hotel Kamp
Utställningaf fabrikens samtliga till

Tärkningar, såsom: [jes

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

äfvensom af

liffala Qiasbt?uks Strix Skrif-Kopiebläck rekommenderas.
Fabriks-Aktiebolaget Strix Tehdasosakeyhtiö. Helsingfors

tillvärkningar såväl enkla som slipade
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,

Kannor, Ostkupor m. m.

»SKÅNE", BTänd- & Lifförsäkringsaktiebolag:

"H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå.

Svenska Teatern.
"ty-

—
*"-=

Onsdagen den 24 Oktober 1900
kl. 7,30 e. m

För andra, g&ngen

PpofkatiHiäafcii.
Skådespel i4 akter af Max Dreyer. Öfversättning från tyskan

af Karl Hedberg

Personerna

Fritz Heitmann, fil. doktor, profårskandidat vid Eeal
gymnasium

Malte Heitmann, f. d. godsägare \
Luise Heitmann, innebafvarinna > Lans föräldrar

af en modeaffär I
af skol

rådet

Marie von Geissler, folkskollärarinna . . .
[nspektor, teol. dokt. von Korff | mpill,,min

,.
Brokelmann, murarmastare ocli 1

tegelbruksägare H
Fru Brokelmann
Gertrud Brokelmaiiri^ri^Heitaian^mstaiö|
Lektor Holzer H^^^^^^^^^^^^Hj

lärare vid Realgym

jHr Malmström
IFru Bränder.
Frk Ahman

IHr Stavenow
IHr Lindh.
Frk Tschernisohin
Fru Lindfors
Hr Precht.
Hr Sandberg

Hr Larsson.

Lindström
Fru Stavenov

Fabiansaataii %l

Lektor Störmer
Lektor Balduin
Paul Benefeldt, extra lärare. )
Doktor Eberhard, rektor vid gymnasie
Hirsekorn, skolvaktmästare
Hans Derwitz, skolgosse .

Georgsgatan

Hr Baroklind

«

6, Telefon 2770.

WiekelsJ. H.
Vinhandei,

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

Avg. Lisdv. HartwaSl.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

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

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

Westerlunds restaurant
Hörnet af Nikolaj & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard.

G. Tahfs
Ylle & Tricoivaruaffär

Telef 1727.Norra Esplanadg. 37

Välsorteradt läge: billiga priser

Hnfvuddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.

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

Champagne

0.R.muntm $f &o
Reims

vmh

E.A.. Hjelt
sing

Generalagent för Finland

Kontor Vestra kajen 18
C. F. CARLfcVQER.
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t HOtel R,asiip AftonkonsertIVllddäySKOnSeri a Musiksällskapet ..Colombo-. frän ki. 8 e. m.
frän kl. 4—6 e. m. - —. ■

A.TELIER JLPOLLO.
"C. P DYKEUDAHL Fotografisk Atelier. (Ca*anis hus)

N. Esplanadg, 31.



Harald Wasascjernas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden4.
Emma KriilTs BODEGA ESPANOLA11O1>K AFFAK (Etablerad 1883)filbarttionisKa Sällskapet, Helsingfors

■ a
Inneh. Emiri \\ ickström

Glogatan 3,
försedd med det nyaste i

Försäljningiparti och minut at endastäktautländska
är ständig ■anclien O' " —vQf Viner &utför förstklassig;t arbete

Spirituosa.
<<<<<<<<<<<*.< <>^ >>>>>>>>>>>>>

torsdagen den 25 Oktober 1900 Nya JBarngårderoben
Ständigt lager af färdigaHattap, n-At

BARNKLÄDER.■■
JHpåsotn^n t nvrå,ivLll V K. F.Larsson.

af sidenfelb & filt

förflcrrar #p Datt)CF. Populära Konserten
Höstmössor mig

21 Alexandersgatan 21Vintermössor, km

.-kii
Sedan stor prisnedsättning på samtligaiaffärer

förekommandeartiklar numera egt rum. inbjudes all
mänheteu att vid behof afProgram:

Muffar & Boas,
Ouvertu )to^

Möbler, Möbeltyger,Mattor, Uraperier.Lampor, Vaser etc
göra besök i vår aifäv och hoppas vi kunna fullt till
fredsställa ärade kunders anspråk med våranuvarande

IR I S, 21 Alexanders"- 21klteu

;£ Hf % hos >!< >£c

jofy. Wecß§cll, pnser
-Vda

nchiel Första Rvsskii Försäkringsboktei
<<<-<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>->>> Paus grundadt 1827 Generalagenturen

231Ouverture till -Ruy Bias IN. Magasing. i. Telef^^^H
Brand & OlycksfallförsäkrinnKonsert n:o 3, för klarinett

|tfr""-« "».J-Migi-gÉ ■ IjJ:- -..31!
(herr Kusti Aerilä),

Scénes napolitaines Hc nårs Nya MusikhandeÖ tiPaus

Marche militaire fmncaist nt-Saén Fazer & Westerlund
Intermezzo ur ,-Naila Fabiansg. 16Tel. 14Sim

Nu inkommet stort nytt lager utmärktalvorsen

Flyglar
BBiaaaiißo.«*

HarmonierDen enda värkligt praktiska SKltl!1MASKIN
som finnes är och harmonium.Rekvirera vår nya (TiiiiTrM

katalog, som sändes franco på begäracHA 3131OND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Pinnes på lager hos Specialaffär för Korsetter.Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors, Svenska prisbelönta & andra utländska fabrika^

ter ialla storlekar samt prislägen.
Största nrval af korsetrfjedrar & planschetter

till billigaste priser, hos
Generalagenter för Finland & Skandinavien

O. Grundström.
N:o 48 Alexandersgatan N:o 48$t4fsf4f4t4f4fsf4f

Aktastams lamm Viner och spirituösa
Den vackraste gåfva till vänner iutlandet direkt inporterado fi-ån utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
S. Espl. gatan 12.

Tiyhyd i Bilder,€. B. Knapes Skrädde- innehållande 186 vyer istort format från
hela vårt land med text på svenska, finska,
tyska, engelska, franska och ryska.

Pris Fmk 29:—.
C.E. Lindgrens Bortsbinderiaffär,

Alexandersg. 46 Centrals hus
.Hlesancicrsgatatt 17. Genomskinliga kuvert,

Finska vapenmärken

Alla sorters finare ochgröfre Borstar & Penslar.
Tamburmattor & Rottingpiskor, Toilettvälar.Amykos.Par-
fymer. Badsvamp, Kammar af alla .slag. Speglar & Toi-
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker, Cigarr-
& Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.

Arrtcrican Fasfyion.
Operakällarens Restaurant åla Cart hela daf,e"-..större.&mi1 -—

—^______i,^ till högrepriser. A
ndre Middagsbetällningar, Sexor från 2,50
.ftonkoncert fr. kl. \U 8—

11.

30. Unionsgatan 30
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Till Programbladets ärade
annonsörer och läsare

Af förekommen anledning anser
sig- Redaktionen af Programbladet
böra till allmänhetens kännedom med-
dela, att ett sedan någon tid utanför
teatrar m. m. distribueradt annons-
blad har ingenting gemensamt med
vart blad. Vi vilja ej på något sätt
motsäga ett sådant flygblads berät-
tigade existens, blott dess meddelan-
den basera sig pa ärligt förvärf.
Sa är emellertid nu icke fallet livad
beträffar särskildt resp. teatrars
program, till livilkas publicerande
vi, enligt konvention med nämda
företagäro ensamt berättigade.
Att dessa program dock af annons-
bladet tillhandahållas allmänheten är
sålunda icke med ärlighet och god
sed förenligt. Hvad sedan angår vid
annonsupptagandet gjorda falska före-
bäranden oeli osanna uppgifter att
annonserna upptagas för Program-

bladet komina vi att inom närmaste
framtid pä lämpligt sätt behandla
saken.

Redaktionen af Programbladet

-«""►

Konkursanmälningarna af
nöjesetablissementen å

världsutställningen
t uppväcker ett obehagligt uppseende i- Paris, skrifver en korrespondent där-

ifrån, och Matin" konstaterar att om
än visserligen icke alla etablissement
äro ruinerade, så hafva de dock samt'-'
liga gjort endast dåliga afiärer.* De flesta af dessa nöjeslokaler äro, förlagda vid Rue de Paris, där man
trodde den hufvudsakligaste tillström-
ningen af människor komma att kon-
centreras. Dessa förhoppningar hafva

■ emellertidblifvit gäckade, och det skall' nog ej förvåna dem som varit i till-
fälle att med egna ögon se anläggnin-
garna vid denna gata. Isina bemö-
danden att kunna lämna platserna sä
billigt sotn möjligt åt de skilda före-
tagen har man ej fäst någon hänsyn
till valet och sålunda har den ena va-

@FCSCCT)F'
Södra Esplanadgatan 2

(Invid Salutorget)

riétén kommit att stå sida vid sida
med en annan dylik, och den med för-
hållandena obekante främlingen har.
om hav bland dem besökt en, inbespa-
rat sig inträdesafgiften tillöfriga. Den
tionde musan har ej haft någon lycklig
sommar i år. De få platser som varit
något så när bättre besöktaäro: ...Dan-
sens palats", _Bonshommeä Guillaumes"
..Phono-Cinema-Teatern-1 och ett par

andra, som värkligen bjudit på någoD-
ting nytt och äfven rätc intressant och
därigenom kunnat uppvisa en bestående
om ock liten publik. Däremot hafva
alldagliga marknadsnöjen sådana som
den mycket utpuffade Aquarium de
Paris" Det förtrollade huset" m. fl.
dylika väckt afsmak hos en äfven föga
kräsen medelklass publik.

Sådana äro förlustelseställena vid
Rue de Paris. Hvad åter dem vid-
kommer som förlagts till Trocadero och
å Champ de Mars, hafva redan anlägg-
ningskostnaderna stält sig så höga att
en t. o. m. rätt talrik frekvens endast
i undantagsfall kunnat lämna någon
behållning. Fullkomligt förfelad har
exempelvis anläggningenGamla Paris"
visat sig vara. Den ter sig obestrid-
ligen allra bäst sedd frän floden, och
därför har väl knappast någon försum-
mat att från en Seineångare taga den
i betraktande, men få hafva däremot
brytt sig om att skärskåda den invän-
digt.

Hufvudorsaken till hela detta be-
dröfliga förhållande, torde dock främst
få sökas iden missräkning man gjort
vis å vis expositionsbesökarne. Man
hade räknat på de miljoner som antogs
komma att ;>å dessa ställen förslösas

o
3



ftXEL PiHLGREN. Torr_ GennmeArraks Punsch. Guldmedalj 18^8 i Paris

SUOi. TE.AÅTTERi.

K,skl»iikkona Lokakuun 24 p:nä 1900. K:lo '/,»

öioconda.
|.näytöksinennäytelmä. Kirjoitta-

jxut: Qabriele d'Annunzio.
Italiankielestä suomentanut

Jalmari Halil.

Henki1öt
Oskari SaloLucio Settala
Benjamin Leinolorenzo Graddi
Knut AVeckmanCosimo Dalbo
Katri RautioSilvia Settala
Olga SaloFrancesca Doni

Eooonda Dianti . . Maria Rangman
pikku Beata

IL W. Hellmans Remontvärkstad,
N:o i Ö Henriksg. Tel. 1301,

Ltför alla slag af velociped- c.h annan mindre re-
mont, uppsätter och reparerar Elektriska ringled-
gar. Förtennar. liirni.kLn^^^^^^^H

Vinterkvarter som a ntas
och punktligt rengöras.

Kaisaniemi restaurant
rekommenderas för enskilda säll-

skåp & tillställningar

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

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

och hvardagsvisit ibehof förfärdigas snabt och om
sorgsfullt

Godt material, fin snitt och skickliga arbetare.
Priserna särdeles moderata.

Färdiga kostymer,paletår och benkläder på lager.
Frackkostymer uthyras.

Meklad.jiads-JBola.g-et A.alto &C:o
Bangatan N:o 9. Tel. 15 O5

Ivar Schoultz

Boulevardsgatan 28

mmmmmmmMmmmmmmß
% #
% Franska Lifförsäkrings- %

I w 1
ILUilUflI11L. yI Ig| Aktiekapital:12 miljoner Frcs.

lf Garantifonden: 98 miljoner Frcs. $(
jgj). Bolaget meddelarfördelaktiga försak- gjv

ringar af alla slag. Genom samarbete, med
|S$ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- *g/j
gSj. liaine et la Seine beviljas de försäkradevid ftfe)jf sjukdom och olycksfall särskilda förmåner V.

hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för-
ä>l\ siikiade och hans familj, som ock (le per- 0\

söner, med hvilka lian står iaffärsförbin-
delse för den oundvikliga förlust, som en

0\ sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-
~K( ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- «j.

skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
ig)< premierna för hela sjukdomstiden och utbe- |28)
;^j( taiar 8/4 a±' kapitalet,' om sjukdomen är obot- «,,,
S^ lig och resten vid dödsfall.
g)Y Bolaget L'Urbaines försäkringar äro

därför särskildt att rekommendera för her- W
S^ rar affärsmän, då det gäller alt säkerställa S«/
0\ större affärsföretag genom liflörsäkring, ffi*
"2^ emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-

samma störingar svårare sjukdomsfall all-
0\ tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- gjft

ges- och förlagsman stora förluster.
Ssj) För dessaväsentliga fördelarerfordras
0)\ icke några extra premier utan endast att

den försäkradeafstår från den årliga vinst-®)j andelen. ..
Generalagenturen: H:fors, O. Henriksg. 1. 0^

J Qarlvon éfinorring. j

Sirenetta Olga Leino

Näytelmän tapahtumapaikka on Fi-
rense sekä Pisan läheinen meren-

rannikko ja aika nykyineu

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

ReKommenderas =====
Uälsortcradt lager af prima beklädnadsmaterial"aIT fißAftHMKr'< $Kräaaerictablisemcnt $ K!äaesbandel

/111♥\3i\Ul2"T\ ■/" v 21. Unionsg. 21. f. d.T. Nybergs skrädderi

V!/Helsingfors Elektriska Största ochTobaksfabriken bästsorterad<

SAMSONS" land af alla slagsBelysnings Aktiebolag
Kasarminkatu 27 Telef. 916iTavastehus tillverkningar rekommenderas åt tobaks-

kännåre; törsök Casino", Samson I", Samson 2"
(Trämunstycken) och "1899". Toimittaa sähkövaloa. oblerKommissionslager iHelsingfors hos

Frans Lindberg Myy sähkötarpeita.
Alexandersg. 52. Telefon 2688.

till allmänt erkänt billigaste priser

Gambrini Rcsiaurant J« MlIDQQGQOQQOQQ OO
MineralvattenfabrikenSivori & * *

é Merikannon 'unsgatan 12Helsingfors, Bi§atiifas
n sändes fritt emOBS! Till landsortePiaiiomakasiini rekommenderar sina tillvärkningar
rdttilljärnvägelle]balleradt samt nedköFabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8

Telefon 319>- ångbåtWiipurissa fHelsingissä
Aleksanterinkatu 21. É, Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. \l> Tel. 29 22. paööOQQÖOQOQ0000
af nabober och miljardörer samt en hel
mängd exotiska furstligheter. Men de
hafva pä få undantag när, hållit sig
bnrta. Och de. få som infunnit sig
hafva förbrukat sinkassa på annat hall,
hos juvelerare eller de stora mode- och
köpmannaetablissementen,samt iorlustat
sig annorstädes, på lugnare och behag-
ligare ställen än vid det krampaktigt
bullersamma, hysteriskt glada Eve de
Paris.

"^»►^

Teater och musik

Tillbakavisade stycken. Direktören
för Burgtheater iWien Paul Schlenther
har tillbakavisat Arthur Schnitzlers
nJaste skådespel Der Sohleier der
Beatrice", ehuru detsamma inlämnats
redan ibörjan af året och Schlenther
dä lär ha utlofvat dess uppförande.

det säges att från hofkretsar in-
flytanden gjort sig gällande mot vidare
uPpförande af Schnitzlers stycken å
Burgteatem och detta i följd af revo-
wtionsscenerna i Der griine Kakadu'',
som gjorde ett ogynsamt intryck vid
hofvet. Därmed lär älven samman-
tan§a, att Hugo v. Hofmannsthal, äter-

tagit sitt redan till Burgteatern inläm-
nade skådespel »Vas Bergwerk von

Falun".
Recensenterna ide flesta Wienertid-

ningar hafva offentliggjort en förklaring

motBurgteaterns direktörrörandekränk-
ning af dramatiska författares rättig-

heter och intressen, idet han den 13

Febr 1900 skriftligen gaf lotte om
uppförandet af Schnitzlers Schleier der

Beatrice" och den 2 sept. förkastade
och tillbakaskickade detsamma. Men
förklaringen rönerogillande från många

hall, emedan den vore orätt" och icke

vände sig mot den egentligen skyldige,
då Schlenther genom hofpartiernas in-

flytande nödgats afböja stycket.

Lorenzo Perosi har idagarna full-

bordat en hymn. ..Till **losß*r*£,
hvars text är af päfven Leo XIILs
hand Verket skall för första gången

uppföras iPeterskyrkan iRom pä in-

stundande julafton.

En dansk Serpolette i Frankrike.
Vid den föreställning, som nyligen un-

der öppen himmel gafs iden lilanor-

Z>3to byn Corneville i anledning

af att dess kyrka nu ändtligen fått
hvad den förut saknat, nämligen ett
dockspel,ochhvarvid Planquetteskända
operettCornevilles klockor" uppfördes,
spelades Serpolette af danska sånger-
skan fru Charlotte Wiehe, som skör-
dade rikligt bifall. Markisens roll ut-
fördes af Albert Hal från Bouffes
Parisiens, Germaines af m:lle Lucenay.
Under mellanakterna gåfvo själfva kloc-
korna

_
12 till antalet — utvalda

nummer af den populära operetten till
bästa. * *

Fru Wiehe började den 15 d:s ett

gästspel på ..Théåtre des Capucines"
i Paris. Hon erhåller där ett månat-
ligt gage af 9,000 francs.* *

Erik XIV och Katarina Månsdot-
tet-« iChicago. Sorgespelet ifråga
gafs å Auditorium-teatern i Chicago
(den största teater i världen, som har
6,000 åskådareplatser) den 18 dennes.
Regissör är hr Albert Alberg, stock-
holmare till börden. Inkomsten är
anslagen till de genom orkanen i Gal-
veston nödlidande.

Notiser
Aj Millöckera efterlemnade komposi-

tioner ämna Wien-librettisterna Julius
Bauer och Hugo Witterman samman-
ställa en operett på så sätt, att de
efter vissa motiv skrifva verser till
den redan befintliga musiken. Det
torde få anses tvifvelaktigt, om ett
passabelt stycke kan åstadkommas på
det viset. * *

Leoncavallo arbetar för närvarande
på en stor sorgemässa, som lär skola
utföras på årsdagen af konungUmber
tos mord iRom. Till ibörjanaf vin
tern 1901 tror sig Leoncavallo ha hun
nit afslata sin nya opera, „Roland".

-*"►-
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W:m, EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
i 3^^

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel--. -i

Stomatol(i ioj%
för tändernas ochmunnens vård
dödar kolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakteriepå

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent ibakteriologividK
KarolinskaInstitutet i Stockholm.

H^B^^^^ D:r Axel Holst, Professor iallmän helsovård
vid UniversitetetiChristiania.

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

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor RKochs Institut iBerlin.
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G.HelsingforsDOHOP.IIä
Telesfe

Finnes till salu å Apothek, Drog-
affärer m. fi. ställen samt iparti.n 1331

Pris pr flaska 3 mk
Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.ms
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Största och rikhaltigaste lagei^^^^H
Mycket billig-a priser.

Dahlbergs Pappershandel, J
Alexandersgatan 15. 6" Norra Esplanadgatan 23. "

Champagne

Mont de Bruyére
■^sane^^niim^nö^i

Serveras å alla störn
tioner. Partilager hos

fies^L Herrar handlande. I

■BÉÉErnst Tollander
S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

Prima"
ar en nv

fapypos§,
tillverkad af get fa

Fredr. Edv. Ekberff.
52 Alexandersgatan52

Hotel Kamp.
Sång o. Musiksäiiskapet

Onsdagen den 24 Oktober 1900

Program
narsch

Toreador-vals
Stäudchen f

Scener ur Carmen

utfores ai S:a Marietta
2. Björnebor s marsch

Defil

Ouve

sång

s pas

föres
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Ma SM- kHatt-
fatts iffiÉlißt.

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommendera]

Filthattar

Damer & Barn
Ursderkjolar*
Winterblusai*

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.
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Baoeri & Konditor
5h .Hlexandcrsg. 52.

Helsingfors

mmmmmmmm
pflir Sedan värmegaspriset

i Helsingfors numera är nedsatt
till 15 penni pr kbm. d. v. s. till samma
pris, som hallos iutlandets större sta-
dci attupi

Koka med gas,
som det billigaste, renli-
ffaste o. bekvämaste bran-
sle,hvilket här finnes att tillgå. Kok-

Gasverket.

HöU] gäTDp
(Festsalen.)

€& fe/ fe/ fe^

Table cThöte k!. 3-6 e. m.

iVliddagskonsert kl.1
24-6e.m.

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

Helsingfors, Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri, 190(

N. Leibowitsch
massör och sjukgymnast
Kyrkogatan 5 Telefon 30 57

fr. 1 1

Genomgått fullständig teoretisk och praktisl
kurs. Mångårig klinikpraktik spccielt ikirur-
giska fall. Behandlar såväl damer som herrar.
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Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.

■IIPrima vara.
SörnäsAktieBryggeri.

>/>.-.Xx>.<.iX> ■o <> ■ x..<x.<xx>,-:>■<.■■>. : ■■

>£ SääSES^^SS^^^O
&

å (t leiiisisiec
frnnes! lager hos herrar vin-
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Hotel Kamp.
Sång o. SVfusiksällskapet

Torsdagen den 25 Oktober 1900

Program

Sannes1. Jubileums marsch
2. Bellezza mazurka
3. Ueber de Sami.

RosasVelien, vals
Schubert4. Moment musical .

5. Mandolintrio.
6. Dans la rue, polka Wevei

T. Ouvertare till Pique Dame
s af Sr. Eusconi

Suppe9. Scener ur operetten Boccaccio .10. Solosång, ut föresaf S:a Marietta11. Suomis sång.
12. Galopp.
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