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H. W. LILJUS.

Jakob Ljungqvists

k Åt cFotografis
(j

ier
Alexandersg. 19

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

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

Hya Caplsseri=lin
# affären * #

pagasundsg. 2. Celef. 320i.

P QHÅ Ullgarn stort sorti-
ment. Uid partiköp rabatt

ILKonditori
40 Alexandersgatan 40

Telef. 2i
-

gggggggggggy
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

37.

i i JM<^*s V-' l.~*a t _M I^^^^^^^
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Söndagen den 11 November

kasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan

Svenska Teatern.
!

(7\j^^^^.\[Jfv— »~—s Mw*2^''3

Söndagen den ii November 1900
kl. 7,30 e. m

Kiiiint ii Hclielanl
Skådespel i fyra handlingar af Henrik Ibsen

Personerna

Herr MalmströmÖrnulf från Fjordarne, odalman p& Island
EngelbrechtSigurd den starke, sjökonung

„ BarcldindGunnar Herse, rik bonde på Helgeland
Thorolf, Örnulfs yngsta son

Fru LindforsDagny, Örnulfs dotter
Hjördis, hans fosterdotter

Herr LindhKärt) bonde, helgeländing
Egil Gunnars son, fyra år gammal

Herr Lindström
En gammalman „ Larssoc
En huskarl
Örnulfs sex äldre söner

Örnulfs ooh Sigurds män, Gäster, Huskarlar, Tärnor, Fredlöse män

Handlingen föregår under Erik blodyxas tid, på, och i närheten af
Gunnars gård på Helgeland i det nordliga Norge.

Börjas kl. 7,b0 och slutas omkring tO^o e. m

Sundströms Fotoqrafiatclier, Fabiaiisgaian 27

A. W. Ekluna % Co.
& Spirituosahandel

Skilnadsgatan 19

Telefon 310

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

KBIBTALL-MA6ABIKEI! l

MAGASIH DU HÖHÖ-

andberg

6, Telefon 2770

T %% W elcels
Umtonäe!

mn
I många utstillliiing n\ 1fogsta

i medMioimeur) vid ntt-tstiIjin- *
g-en iBordeaux1895.

Ludv. Hartwall.Äug
Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

TMlviirkningen står under 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. Täj>f's I
H&TricotvarmfFär '-

iiiiinu 11mimj

& Ylle
X Norra Esplanadg. 37. Telef. 1727.

iriser. t
af Dr. Lahmanns

Imclerkläder.
i EnbamfOrsäljo. af Jouvins & ;
C:o's i (}reii(2bJ£__iiiLldai)erönida -$
handskar
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SVEA"
Brand & Liffcrsäkrings

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

rf\ **■"*"'
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Aktiebolag
Kontor

1900

Arabia Försälj-
nings-JVla^asm,

iV V V
Yv v y
VY V V
:VY V V

Vin- ©. tt- iumm §» @°(Inneh. Q. F. Stockmann)
Glog. 2, Hotel Kamp &© © a l^cims

Utställning af fabrikens samtliga till-
märkningar, såsom: saljes hos Rerrar vinhandlare

och serverasialla första felas-Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,
sens restaurationerBlomkrukor, Vaser m. m

E. A. Hjeltäfvensom af

Uttala Qlasbmks Bclsingfors
Senertla&enJ föl SinUnd

tillvärkningar, såväl enkla som slipade *#***«*#***<
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,

Kannor, Ostkupor m. m
Kontor Vestra kajen 18

G. F. CARLANOER.BUffuS^Hraml- >V LimtrsaknngsakUH.nUi^_ Alla aitnar

P^ HOi6l 1% 3 liß P Afton kons ert
frän kl. A-R p m.
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Harald Wasasejemas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden4.
Emma KriilTs

MODKAFFÄM
Inneh. Emnta \\ ickström

Qlog-atan 3,
är ständigt försedd med det nyaste i branchen ocl
utfor förstklassigt arbete.
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Hattar

% felb & filt"~~^~
liöstmössor.» »-
9 Wintermössor
af krimskin, astrakan
bisam, nutria m. m1herrar och damer,

Muffar &. Boas, hos
'^*/

Jok- Wccß§ell,
Unionsgatan 30
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Tilbarmoniska Sällskapet
" \%"

Söndagen den 11 november 1900,

25:je

Populära Konserten
Program:

Quverture till op. vltaliana i

å.10-eri Rossini

Xt-u-A\ len. vals Strauss

Romans för stråkork, (ny)

Svenska folkvisor irr. PahJman

Paus

Ouverture till op. Mignon"
Meditation för harpa

M. Langhammer.)
MeistersingeiScener ur Dit

von Ntlrnberg Wagnei

Paus

Danse de la OKpsy Samt .-Saéns

Åses död ur Peer Gunt
Wasa marsch

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
som finnes är

lIAMMOND.
som skrifver såväl rysk som vanlig1 skrift

Pinnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien

$?s*^&&&s*s*4?

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors

Försäljningiparti och minut afendast äktautländska
Viner &

Sp irituosa
JVya JBarnffaz-deroben
Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER.IPASSAGENS K. F.Larsson,
"^^E^^^g

mig
21 Alexandersgatan 21

Sedan stor prisnedsättning på samtliga iaffärenförekommandeartiklar numera egt rum, inbjudes all-
mänheten att vid behof af
Möbler, Möbeltyger,Mattor. Draperier.Lampor, Vaser etc.
görabesökivår affär och hoppas vi kunna fullt till-
fredsställa ärade kunders anspråk med våranuvarandepriser. Aktiebolaget I R IS, 21 Alexandersg 21.

Första Försäkringsbolaget
grunaaat 1827 Generalagenturen

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

He Nya MiisilikuÉ .singrors
Faze^^^Westerlund.Brabiansa, 16Tel. 143IH

Nu inkommet stort nytt lager utmärkta

f*isuiiiio&
£ISBl"IMOlii« kl*

Rekvirera vår nya piano och harmonium
katalog, som sändes iranco på begäran.

Specialaffär för Korsetter.
Svenska prisbelönta & andra utländska fabrika

ter ialla storlekar samt prislägen.
Största urval af korsettfjedrar & planschetter

till billigaste priser, hos

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

Akta
Viner och spirituösa

direkt inporterade från utlandet hos
Hjelt & Undgré^H
S. : gatan 12

C,E. LindgrensBörtsbindersaffär
Alexandersg. 46. Centrals hus

Alla sorters finare ochgröfreBorstar& 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

■»ge*- 3
#")

stams l(lll(m
Den vackraste gåfva till vänner iutlandet

Tir)lar>d i Bilder,€. fl.Knapes Skrädde»
rktabliscmcnt.

innehållande 180 vyer istort format frånhela vårt land med text på svenska, finska,
tyska, engelska, franska och ryska.

Pris Fmk 29: —.
fllexanaersgatan 17. Genomskinliga kuvert,

& Finska vapenmärkenÅirierican Fasfyion.
Operakä!!arens Restaurant åla Cart hela d+a£ e°-..st?rre.& mii. till ho^re priser. A

ndre Middagsbetällningar, Sexor från 2,50itonkoncert fr. kl. 1/2 8—
11.

o
5

Xouis de Salignac & Co.

Cognac.
Den franska revolutions

musiken
Subventionerad af Paris kommun och

med bistånd af den nationala pressen
har för kort tid sedan iParis utgifvits
ett i sitt slag ytterst intressant och
för den franska revolutionens historia
värdefullt arbete. Verket som bär ti-
teln „Franska revolutionens fest- och
ceremonimusik" har till upphofsman
Constant Pierre. Det är en ståtlig vo-
lym på 600 pagina och omfattar en
tullständig samling af alla musikstycken
de mest framstående franska tonsättare
från den tiden, på antingen befallning
eller anhållan af dåvarande regering,
skrifvit till förhärligande af folkfester
och annat dylikt under första republi-
kens tid. Samlingen är enastående i
sitt slag, såväl genom sitt konstnärligaI
värde,som ock ren vikt s" är förenadI

därmed, itv att ett flertal af här ingå-
ende musikstycken antingen aldrig förr
varit publicerade, eller också tillgäng-
liga endast i felaktiga och ofullständiga
upplagor. Bland de kompositörer som
äro representerademå särskildt nämnas:
Méhul, Bertou, Cherubini,Lesueur,Gos-
sec, Catel, Devienne, Martini, m. fl.
Det är äfven på grund häraf ytterst
värdefullt att ett så stort antal som
möjligt af deras kompositioner blifvit
bekantgjorda, isynnerhet som bland dem
finnas verkliga mästerverk, som under
nu snart ett århundrade legat gömda
och glömdaibibliothek och privatsam-
lingar. Också därigenom äger detta
arbete ett särintresse, att de musikstvk-
ken och sånger här nu sammanförts,
tillkommit under förhållanden och vid
tillfällen, som sakna sitt motstycke i
historien. ..Marseillaisen" och ..Le chant
du départ" äro ju väl bekanta ännu i
vår tid, likaså några revolutionära sår.-

JfgSp.

®Fescer)l""
Södra Esplanadgatan 2

(Invid Salutorget).
ger hvars text anpassats till förut kändamelodier, som exempelvis „Ca ira" eller
..La Carmagnole". Utom dessa och
liknande, upptar samlingen circa 150
härintills fullkomligt bortglömda musik-
stycken. Framför andra ville vi fram-
hålla en ,sång på den 1-4 juli 1800"
at Méhul : ..Hymn till friheten" och
.Hymn till det högsta väsendet" af
Gossec: .Hymnus på den 10 augusti"
af Catel: rNationalsång till den 21

januari" och Sång den 1 Vendemi-
aire" af Lesueur; nHymn vid tacksä-
gelsefesten" af Cherubini, o. s. v.
Pierre har med utgifvandet af detta
arbete gjort sig ett förtjänt namn icke
allenast inom den franska musikens
men också den franska statens historia.

—

Teater och musik
Å Her Majestys theater i London

har sedan någon tid repetitioner pågått
för uppförandet af ett antikt drama
med namnet i orimmad vers
at Stephen Philipps. Stycket handlar
om den stora tyrannens kärlekssaga
och hans gemål, den sköna Mariamne,
som sedermera biet pä hans befallning
dödad. Det nya dramat, hvars sista
akt spelar på Jerusalems murar, blir
pä det praktfullaste uppsatt. Prämiären
har varit utsatt till sista dagarna af
oktober efter det Shakespeares Julius
Cesar nedlagts. Dessutom har man för
afsikt att å samma teater upptaga till
spelning en bearbetning af Balzacs
Peau de Chagrin a. Äfven ett annat
Herodes-drama omtalas: det är ett förut
ej uppfördt stycke af en kanadensisk

l:ma Inlaid Linoleum
i nltramodäma mönster

A. B. Wicander & Larssons
J> <)<><} o<} nederlag <><><><><}{>

Richardsgatan 2



hiil PIHLGREN.
SUOIH. TEAATTERI

Sunnuntaina Marraskuun II p:nä 1900

FG/AUN L
F}131 w Goethe. Sävältänyt L. v.Beetho^n

Henkilöt

Kl,iviEgmont, Gauren prinssa,

Vilhelm Oranilainen
flerttua Alba " ■ ■ " "

Ferclinancl, hanen äpäräpoikansa
Richard, Egmontin ldrjun . . .

Kaarle Halme.
Axel Ahlberg.
Benjamin Leino.
Knut Weckman.
Oskari Salo.
/Otto Närhi.Sii" IAlban palveluksessa

Gomez / _ |
öaara,Bgmontin rakastettj
Klaaran äiti 'H
Brackenburg, i-orvunpoiknM
3oest,rihkamo
letter,räätäli

lEvert Suonio.
LilliHögdahl..Mimmi Lähteenoja
Pietari Alpo.

lAleksis Rautio.
Hemmo Kallio.
Taavi Pesonen.
Eino Salmela.

.Uuno Salmela.. Emil Falck.

. Adolf Lindfors.

Brysselin

porvareitaEakennusmestari
Saippuankeittäjä
Buyck, sotamies
Euysum, sotavanhus
Vansen, kirjuri

Kansaa, seuruetta, vartioita, y. m. Näytelmän jiaikka

Brvsselissä. Pisimmät väliajat övat toisen, neljännen
ja kuudennen kuvaelman perästä.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo Va 8
ja loppuu k:lo 11.

= Hälsan är det bästa!
använd därför

Ramie-underkläder,
Ensam försäljare

Julius SjögrensTrikot- och yllevaruallär
Mikaelsgatan 4 och Centralpass

—
.ii *

KAISANIEMI RESTAURANT
rekommenderas för enskilda såll-

skaper & tillställningai

Q. A. Wickström

Beklädnads-Bolaget Aalto & C:o
Bangatan N:o 9. Telef. 15 05.

Kostymer, Paietåer och Benkiäder för fest ,
visit-, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om-
sorgsfullt.

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

Färdiga kostymer,paletår och benkläder på lager
Frackkostymer uthyras.

JBeklädxiads-JBolagetAalto& C:o
Sa.nga.taa N:o 9. Tel. 15 OS

Ivar Schoultz
B f jf gl

Boulevardsgatan 28

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Söndagen den 11 November kl. s e. ni

För fjärde gängen

Drottning Filippa
His i 6 tispel i ■"> akter (indela

n ai Gabriel Lagus.

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

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

c 'lla' |barn till aflidneriddar Henrik at Saloborg

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

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

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

Hvita biljetter.
Biljetter säljas alla hvardagar iTé=

handeln midt emot Svenska Teatern (Ar=
gos hus) samt söndagen från kl. 12 p. d.
å Studenthuset hvarjämte de ock kunna
abonneras per telefon 20 99.

flH llUfåtSll MhT f < SKrädaerietablisemeni $ Klädeshandel
JIU* \IIxUI2iI/ii/l« V 2]> unionsg. 21. f. d. ?. nvbergs skrädderi

Tobaksfabriken

SAMSONS U

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

Kommissionslager iHelsingfors hos
Frans Lindberg.

Alexandersg. 52. Telefon 2658.

Rekommenderas =
Uälsorteradt lager af prima beklädnadsmaterial

vHelsingfors Elektriska Största och bästsorterade lager i
Finland af alla slagsf Belysnings Aktiebolag

Kasarminkatu 27 Telef. 916
sähkövaioa.Toimittaa JAöblev,Myy sähkötarpeita.

$te priser, bos

*

]obn PaiscbeTt
OQOOOOQOO© fyfors, Bmnsg

Mineralvattenfabriken
des fritt emballeradt samt ned

k*, kördt till järnväg eller ångbåt§anifa§
rekommenderar sina tillvärkningar.

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 31 9«- f&fef#

00§©005>00Ö©©Q©O©0

tiambrini Restaurant.
OO©o©Sivori & * ** Merikannon

Plsuif»maka»iiißs
Wiipurissa |Helsingissä

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

■ortattare, kalladt Herodes Antipas".
A St. James teatern förberedesäfvenså
en nyhet af Stefen Philipps Paolo och
■"ancesca", som dock ej torde komma
"t uppföras förrän på nyåret. Mrs"

Connor, maka till den framstående
journalisten, har inlämnat till teatern
j>lt skådespel The löst Leader" be-handlande den berömda irländska pa-
tri°ten Charles Stevart Parnells lif och
oden. Stycket torde kommaatt mycket
snart gå öfver scenen. Londonblad
omtala bl. a. äfven att Jane Hading
skulle förvärfvat sig uppföranderätt till
"neros nTanquerays andra hustru",
s°m hon har lör afsikt att ifransysk
översättning bjuda parisarne.

Vomedie-Frangaise. Administrationenor liar vid samman-
'rade hvarvid Jules Claretie presiderade
ealutit, utom en repris af Hernani",

att å Theåtre-Francais' repertoar åter-
"PPtaga äfven ett annat stycke af Victorugo. Dämligea Angelo", tyran af Pa-

f,Ua' drama i 3 akter hvars förstaupp-
°rande i tiden går så långt tillbakam till den 28 april 1835. Stycket

Orde då utomordentlig lycka.
-«""►-

Notiser

Gerhart Hauptmann har för närva-

rande under arbete tvänne skilda styk-
ken Det ena är ettmodärnt realistiskt
konstnärsdrama med titel ,Michael
Kramer" Det andra är ettsedan länge

af författaren planlagdt arbete med ämne

från Hartman von der Aues medeltids
epos Den fattige Henrik" som Haupt-

mann velat kläda i dramatisk dräkt.
Enligt hvad förmäles torde diktaren

tvekat vid hvilketdera han skulle lägga

sista retoucherande band för att få det

uppfördt ännu under denna säsong

Det säges med numera full säkerhet
att han beslutit sig för det förstnamda.

Ett protest mot Ibsens nNora". For

nåaon tid sedan gafs & Görlitzer Stadt-

walern Ibsenskända skådespel BNora«.
Stycket hade redan gått till ungefar

hälften då oväntadt en af åskädarne
reste sig från sin plats, och

e tef några halfhögt uttalade ord med

Srösfförkunnade: ,Det här pa^rKgXg ej För resten är mittnamn August!&£-. Man var ej på det klara med

anesförvirhuruvida munnen [ca -
ring eller möjligenskulle tagr^3igiitf|
got° för mycket till bästa, och för att
undvika eventuel vidare kritik antydde
man till honom att begifva sig bort
från de heliga hallarna, något som han
också beredvilligt hörsammade. Skåde-
spelarne hade tillräcklig sinnesnärvaro
att icke låta sig störas af uppträdet

vKung Harlekin" af Kudolf Lothar,
förbjuden af Wienercensuren, har till
bl. a. orter funnit vägen äfven till Ita-
lien. Stycket gick nämligen den 16
oktober å Gerbino-teatern iTurin under
titeln »Arlecchio Re". Orttidningarna
berömma tankarnas originalitet och iakt-
tagelsernas djup, aom gör att stycket
i mycket påminner om Shakespeares
maner. Lothar hade haft för afsikt
att närvara vid premiären och publiken
ville ovilkorligen se honom. Dä fram-
ropningarna icke tycktes vilja taga nå-

got slut, framträdde en af personalen
på scenen och meddelade att författaren
icke var närvarande.

Aeschylos Orestie kommer att upp
föras å Burgtheatern i Wien iötver

sättning och bearbetning af Ulrich von
Möllendorf. Alla tre delarna iiro genom
bortlämnandet af några körer och andra
lämpliga förkortningar sammanförda till
ett enda helt. Som förut omtalats
kommer det klassiska verket.att under
säsongen äfven gifvas iBerlin, af den
Akademisk-dramatiska föreningen där-
städes

Tyska teatern iLondon hade bl. a.
å sin repertoar upptagit Ibsens „Gen-
gångare

" men den engelska censuren
förbjöd absolut styckets uppförande.
Direktör Schönfeld som emellertidredan
både pjesen inöfvad gaf den sedermera
pä en föreningslokal inför så tairik
publik det blott var möjligt inrymma.
Stycket gjorde, det djupaste intryck på
äskädarne. Messthalers spelsom Osvald
rfäge.s arit öiVer alt beröm

— ■^""►^
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Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj 1898 Paris.
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FVy-Postkort |
■Störstaoch rikhaltigaste lager.
i Mycket billiga priser.

Dahlbergs Pappershandel, \
loppaf*****************M fil ill 1111 lii i I 31

:-jzz.**************

k Mitatl-imsca i\!i ni

i*
Alexandersgatan 21. Tallbergs hus

Prisbeiont på VärSdsutställ-
ninger Paris 1900.

Filthattar

Damer & Barn
Ue

!K sar
Korsetter-, Linnekläder och

Danska Handskar 2:50.
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I TTijChampag-ne

Mont de Bru
j A säljes i minut hösdé(!ésfa^ffi!rnirhanaiaiide. I j ";: ! A

Serveras å alla större hotell & restaura- Ö* Y. ■■■'
tioner. Partilager hos j^j 81

S> Ernst Toä!ander. & g HW S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.
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W:m EKBERG. Gognac-, Punsch-
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Prima"
ar en ny

f»apypos§,
tillverkad af fin turkisk tobak
brik, endast hos

Fredr. Edv.
52 Alexandersgatan 52

I TrecL €dv. ekberg!
Bageri ,s Konditori

53. .Hlexanckrsg. 52.
fielsingfors.
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Iparti, från eget fa>

Ekberg:

-i, i

m

(!Mgg~ Sedan värmegaspriset
i JdLclsJn<y|Qj^; nedsatt

s. till sammaL5penni prkbni. d
som hållos ■utlandets större sta-pris

der, uppmanas allmänheten att

Kota ffleips,
som är det billigaste, renli-
gaste o. bekvämaste brän-
sle, hvilket här finnes att tillgå. Kok-
apparater från 5 mark till högre pri-
ser finnas å

Gasverket.

"^^tiden^förn^nst^antisg
toilettmedel

Stomatol
aalf
fte-
epå

g för tändernas octHriunnen^ård
m dödar kolerabakterierpå eru^B% minut samt tyfoidfeberns, rfl
» erins och rosfeberns bakter^M
m en minut. I

■ Karolinska Institutet iStocklß
» D:r Axel Holst, Professor i allmän^^^^HV'^ vid UniversitetetiCl^^^^^^^^^^H
JV D:r F. Huedpe. Proftssi

:.■'._ vid Uni' H
j|D:r R. Bassenge, Asiistent^^^^^^^^BInstitut i liprlii^B

enligt intyg från

llmän }
i Prag

B D:r Girand, vid MunicipaJlaboratorietl
m D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffi]'"' ratorium å KliniskaInstituteti8;ST: tersburg.

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

Finnes till salu å Apothek, Dr
affärer m. ii. ställen samt iparti

iHelsingfors Tekno Kemiska La-
Iboratorium Södra Esplanadg. 8.
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ninSörnäs Pilseoer!

Sörnäs Porter!
Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktieBryggeri. ■Präwiw"
aiBaß»aaKi>aftzr>dM'ag|aP?HlgiS's^g^^M

Medicinsk gymnastik och massasn
gifves ■'!■-'". specieH förled-,nerv-,mag- och rheumati-
ska åkommor. Enkla traumer af olika slag, kontuiicv

distorsionerr ■ '■' '""
:^;ii! -r : sonbromisg synoyit. Dietetisk behandliag tör långvarig)

Sängliggande, vid Långsam konvalescens, anaemi sär-
skild stärkandebehandling. Såvälfördamersom herrar
tr. fr. V?11 2 och 5—7 Telef. 30 57 Kyrkoga

Nicolai Leibowitsch,
Utexm. med diplom fr. gymnastiskt Ortopediskt

Institut.

rå Reimseit SI6C Co,
|£|g^E^^|gggggg^?
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KQhampagne

kLager hos herrar vin- Kfinnes i
handlare Ev_J
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och Vinhandel, Älexanclersg. 52. Telef. 2i78. Helsi
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b. Soln-Sång, sig. Kusconi.
'J. Fantasi ur Cavalleria Rusticana10. Solo-sång, signoi-a Marietta.

11. Douce Caresse, archi soli12. Finska rytteriets marsch.

Hotel Kamp.
Sång-■och Musiksällskapet

IColombo."
Söndagen den II November 1900

Program
I iii I lii

Skaurlinavi.sk inazurka^^^^^^^^^^^^^^^l
Tausend ond eioe NaOkt, val/er . . StraussMenuttto
Flöjt-solo införes Ed^^^^gg^^^^^^ÉÉ

Carlstti

Dichter und Bauer. Ouverrure Suppé

Eée.
Ganne

ICascagni

Hotel Kamp.
Sång- och Musiksällskapet

.jColombo."

Mandagen den 12 November 1900

Program

Mihaetiss
Jensen

The turkisk patrol-marsch . . . .
Augusta, mazurka
Hydropathén-valzer
Romanze förorchester
En Dröm. violinsolo, sig. ColomboMirella. polka

Gunge.
Kant.

Lassen.

<■ i)ie Stumme von Porfici. Ouverture Auber8. Duett och sång sig. Fortunato och Emilia9. E-gimentets Dotter. Poutpourri . . DonizettiW. Solo-sång, sig. H;i-'' :ii;^^^^^^Hßj
11. Moment musicale . . I
12. Solo-såcsr- -i ir. MariprtnM Schubert

Helsingfors, Hufvudstadsbladtts Nya Tryckeri, 1900

1. Jubiläums-marsch
2. Oliva, rnazurka;!. Trés-jolie, valzbr ....4. Hochzeits Ständchen . . '.5. Cello-solo, sig Bongiovanni
b. .Lydia, polka

'" Elverhöj. Ouverture8. Solo-sång
!)- Faust-FantasieJ, rolo-sårig. Marietta11. -uärchen

12. Soldatgossen,marsch

Hotel Kamp.
Sång- och Musiksällskapet

»CoSombo".
Tisdagen den 13 November 1900

Program
Sannes
Ffhrbach.
Waldteufel
Klosc

Jensen

Kulan
Kuscon
Gounod
Koruzak
Pacius


