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Tidning för HelsingforsA. W. Eklund & C:o CX2SVEA"
Brand &. Liffcrsäkrings

Aktiebolag
Skilnadsgatan 19. Telef. 310 Teatrar och Konserter.V Välsorteradt lager af

Kontor

Viner k Spirituösa
ro

Norra Esplanarigatan 33 Telefon 228': J Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredagbilliga priser J. N. Carlander

1899:2

10
N:o 33 Onsdagen den 15 November

**»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. €€€€,

H. W. LSLSUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 16, Telefon 27 70
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Jakob ijungqvis

b Atcisfoto ier
Alexandersg. 19

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

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

Julutställning-
Axa Lindholms

Tapisseriaffär,
Alexandersgatan 7. Telef. 638

K. G. Lehto
SirädderiaÄar.

Fredriksgatan 40. Telefon 19 14,

Lager af tii a tyger och tardiga kostymer
m. m. Modernt och omsorgsfullt arbete.

jr.XV. Sch&lin.
Not- och lustrumenthandel

FaMansgatan 27. Helsingfors. Telef,

lar, Pianinos, Orgelharmonier'
Specialitet: Flyglar & Pia'k orkesterinsirunifnt |

iiinos från världsflrman
Carl Bechstein iBerlin

1^

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916.

Serverar elektrisk belysniag
Säljer elektriska materialier.

fc»£^€€€€€««
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Mikaelsgatan i, Itr

& Lifförsäkringsaktiebolag:»SKÅNE", Brand-
Alla dagar 'éå & s @ a 1% 3mp

Wlitldagskonsert Illeuer Daniorkrslern ./■ C. ,Sr/nrorz
från kl. 3 e. m
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Svenska Teatern.

.ikter

Le Camus

Duclou
Jules
Adolph
Zaza
Anais
Toto
Simone
Clairette. .
Floriane. .
Fru Dufresne
Nathalie. ■

Juliette " "

Melanie . "

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring kl. 10,30 e. m

Sundströms Fotogratiatelier,

"- \Qf -^

Onsdagen den 15 November 1899,
kl 7,30 e. m

För fjärde gången

ZAZA.
af Pierre Berton & Charles Simon

Hr Klintberg
Hr Hultman.
Hr Swedberg
Hr Oastegren

Hr Stavenc
Hr Rosqvis
Hr Malmström
Hr Lindroth.
Hr Lindh.
Hr Precht.
Br Stenman.
Hr Vasilieff.

Fru Klintberg
Fru StaviMiow

Fabiansgatan 27

Öfver-

Andersson

Skådespel i

Bernarde Dufresnt
Adolphe Oasoart
Bussy . . . .
Miohelin. iournalist
Dabuisson

Malardot
Lartigou
Aueuste

rk Svanstxöm

C,

Totografiska Ranflds= $ nwm-
|^_^_|^^^^^^_ ss:s^ Helsingfors $€€$

X. Fotografiska, artiklar,
jja Fonografer, Graphophoner

11. Scioptikons, Kinematografer
WKLuöntgen- och medicinska apparater.

KontoöCiiuaIkajen !ö
C. F. G?.RiAM3ER.

Alla aftnar

Aftonkonsert
frän k!. 8 e. m
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IV. Automobiler, Velocipeder.

V. Kontorsinrednincfar, Slzrifmaskiner.

Fotografisk Atelier.
Porträtter ivisitkortsformat å S Ättlc, pr duss

J. H. Wiekels
Vinhandei.

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

\kta
Viner ech spirituösa

direkt importerade från utlardet hos
Hjelt & Lindgren.

nionsgatan 17

Nya Tapisseri ffären
itan

Största urval

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.
Nya Glasmagasinet »s««■
3 Mikaslsgatan 3.

Oscar Alexsiz

G. Tahfs
Ylle & TncoivaruafFär

Telef 1727,Norra Esplanadg. 37

Välsorteradt lager, billiga priser

Hufvudde Dr. Lahinaimsun-
derkläder

Eiismnförsälj Jouvins & C:o's
imda handskar.

N. Esplanadg. 31



Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEL, Skiinaden 4.
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Qvuäslöjor
kransar, band. spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval hos

Firma H. Ellmin
'■' Aléxandersgatan 9

Ilöiiillli4iuvi Pil3rVnfpr 5 y
Ullu:JillIUll U

Smörgåsaffär
Michaelsgatan 2 Telef 4 01

JULIUS SJÖGREN
mikaelsgatan 4, Centrals bus

Ylle- och trikoviiriinfßir.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Tel. 2776. g iO1^ TeL 2776

V&df såg-ad, klufven, hemkörd per telef.
Hyfladt och ohyfSadt virke.

Restaurant
€. f♥Ryberg.

AKTIEBOLAGET FINSKA JERNSANGSFABRKEN
Enda Specialfabrik i Finland fortSSibf ietydligl billigare än de utländska

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.

€mil Renberg.
OBS.! Fullstäß

C/3^H

ca_E_t tj

1/1 ro-*** 1> "Ö. m
-^ ' ! :

"g CO S^—=
W Z

tf> C! _E. USo

ca

Tornbergs
Pappershandel

är flyttad till

S. Esplanadg. 12
(Wasa, Aktiehanks hus).

OPERAKÄLLAREN.

Filharmoniska Sällskapet

Program

19:de

Populära Konserten
Torsdagen den 16 November 1899

1. Ouverture till op. Mignon Thomas
2. Les Patineurs, vals Waldteufel
3. Serenade Moszkowski
i. Eapsodi N:o 2 Liszt

Paus

5. Ouverture till Ossian Gad

b. a) Komance sans parolesI för yioloncell." '''"''■b) Graud Mazurka
(Michael Hutziew

Korsholm, sinf. dikt Järnefelt

Paus
8. Farandole Bizet

9. Musctte Sibelius
10. Marsch ur op. Tannhäuser AVaffner

Konserten ägc

Societet S IIYL S e t

Den nda SKRIPMASKIN

IIA 313
som skrifver

arl Aaa

Generalagenter för Finland &
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Det 1
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Pris Fmk 3:5O

Middags-

BODEGA ESPANOLA
Försäljning iparti och minut ar endast äkta utländska

j^^^^P^^^B^ntrj^derobeii

Beställningar emottagas
. , J-

..^.ls tiobolagot

Alexandersgatan 21, (Tallbergs nya hus.)
Generalagent för Liherty C:o. Lmt. London

Möbeltyger
kretonner m. m.
Möbler & mattor,

Th. Wulffs
mm- 1 hitmäterialiehafdel

Helsingfors Mya iusikhandel
Fazer & Westerlund

Största Not-

Tean Sibelius, Athénarnes sång
Jean bibelius, Koskenlaskian Morsiaumet

Selim. Palmgren, Deux Contrastes, pour Pian
Oskar Merikanto, Uusia Lauluja

Ekman-Sibelius, Sången om korsspinde

Fazer & Westerlund

Specialaffär för Korsetter.

(Etablerad 1883)
Helsingfors

Viner &
Spiritiuosa.

Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER.
K. F. Larsson

BR K &

halfsiden, velveteen. gobelintyqer,
Engelska lampor och metallvarjr
Konstnärligt krukmakeri.

Esplanadg 43

cch Instrumentaffär
Nyheter!

atan l(i, Alexandersgatan 36

Svenska prisbolönta& idra utländska fabrika^

rval af korsetttjedrar & planschetter

O. Grundström.
N:o 26 Alexandersgatan N:o 26

Lindgrens Borstbinderiaffär,
Alexandersg-. 46. Centrals hus

linaro och gi-ölroBorstar &. Penslar,
■ottingpiskor.Toilettvålar, Amykos, Par-HKammar af alla slag. Speglar & Toi-
■monnäer. Börsar, Plånböcker. Cigarr-

FörsökColors

Puts- & Polerpulver
a. putsmedel för alla slags metalle

Color Skurpulirer
innes till salu hos alla välförsedda handlande

FärgfabriksaktiebolagetColor

till billig
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Erlkönig inom musiken.
I tidningen „Wiener Abendpost"

skrifves härom i anslutning till de ny-ligen firade göthefesterna:
Den kände musikhistorikern W.

Tappert har bl. a. historiskt material
sedan 1870 sökt samla äfven förekom-
mande Eilkönig" kompositioner. Anta-
let af hvad han härintils lyckats öfver-
komma uppgår nu redan till 59, —
bland bvjlka tretton aldrig blifvit offent-
liggjorda.

Göthes ballad tillhöregentligen såsom
aria ett sångspel som diktaren skrifvit
under aret 1781. Den 22 juli 1782
framfördes sången för fotsta gången
npå den naturliga scenen i Tiefurtb".
Två månader senare ingick den iBer-
liner musik- och teatertidningen (21 och
28 septemb.) Den så berömda Coroua
Schröter (1748—1802) var dan första
som offentligt sjöng densamma rpä sitt
sätt", som Tappert uttrycker sig isitt
Erlkönig-arbete och hon var också den
första, i-om satte orden i musik. Efter
Corona Schröterkommer J.F.Reichai :.
Romberg och andra balialens och vi-
sans mästare. Dä Schubert kompone
rade sin .Erlkönig" var han éndasl

18 år gammal. Den 29 februari 1821
blef den första gången sjungen offent-
ligen och icke långt därefter såsom
Opus Iutgifven i tryck bekostadt af
några hans vänner.

Tappera samling innehåller äfven en,.Le Eoi des Annes:

Lä bas sur Pétrier
Quel est cc cavalier?

Paroles franeaises de Marc Constantin
Muaique de Erancois Chubert". Också
KarlBlums Erlkönig" blefrätt mycket
sjungen. Den berömda ballad-.
Distan Karl Löwe skref en Erlkönig".
likasom Schubert under nummer OpusI.
Wenzel Tomaschek i Prag tilleguade
sin Erlkönig komposition Göthe med
följande ord: MHans Excellenz, hög-och
välborne herr Johann Wolfgang Fri-
herre von Göthe, Sachsen-weimarskt
geheimeråd och statsminister, kommen-
dör af österrikisk kejserliga Leopold-
orden, riddare af ryska kejserliga S:t
Anneordens första klass, storhertigliKa
Sachsen-weimarska hvita falkorden etc.
etc. högaktningsfullt tillegnad" — —

Äfven i England utkom hos Novello
:-n engelsk BErlkönig" komponerad at
en miss Mounsey:

Aftonkonsert. Table
Försök

ttlcstcrlund $&o$
utmärkta Frukt Marmelad.

Wko canters tonight thro' the storm
and wild?

It is the father with hia dear clnld."

Wiener sångföreningen inkorporerade
förstås balladen också, arrangerad för
inansröster.

Baserna (ångestfuUt) Wer reitet?"
Tenorerna (törvånadt) nßeitet wer?
Baserna: Wer reitet so apat?
Tenorerna: So spät reitet wer?"
Också Otto Ludvig intonerade en

Erlkönigi— giss moll!IWien upp-
fördes en melodram rDer Erlkönig"
ined musik ai Adolf Muller len re-
sension öfver prestationen säges: Till
ett af de oförlåtligaste missgrepp som
kunnat göras,horer den vansinniga iden
att omarbetaSchuberts förträffligakom-
position till kör- och orkestersatser,
samtidigt som lolksagans gripande in-
nehåll framtöres i en mimisk-plastisk
drömtablä" — — —

Till och med Meijerbeer har burit

cThote & å la carte
hand pä dikten för en komposition,
hvilken hans familj och arftagarelikväl
med ängslig omsorg dölja för offentlig-
heten.

Göthe frjälf kände Schuberts kompo-
sition till diktens ord. Iett arbeteaf
Genast som under titel rUr en gammal
skådespelares dagbok" utkom är 1830,
berättas härom: En dag dä Schröder-
Devrient var tillsamman med Göthe
sjöng hon för honom åtskilliga sänger
och bland deasa också den Schubertska
kompositionen tillhans Erlkönig. Göthe,
som i allmänhet ej var vän af sådana
sänger. biet emellertidså gripen af den
oförlikneliga Wilhelminas stämma och
rörande dramatik vid utförandet, att
han efter sängens slut gick fram till
konstnärinnan och tagande hennes huf-
vud mellan sina händer tryckte han en
kyss på hennes panna med orden:
..Mycken tack för denna storartadt
konstnärliga framställning". Senare
tillade han: njag har nog engång förr
lört denna melodi föredragas,men fann

ingenting särdeles däri. Sä före-
dragen som Xi det nu gjort, gestaltar
sig det hela till en synbar och gripande
'ii i". Större erkännande begärdenog

ej häller kompositören.

o $
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Dci

Lorens Malmström, Herrekiperin
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SUOM. TEÅÅTTERi. fersons
Stickmaskiner.

Keskivi.kkona Marrask 15 p 1899 tU
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TDRKIJOELLA. fSf i4-näytöksiuen laulunseKainen ] ivinäytelmä. Eirioit
tanut Teuvo Pakkala. Laulum ■■■

saveltanyt ia
sovittanut Oskari Merikanto

~*-<c^--.

Hen kilo ap^Tnir^^M
Kaarlo H Stickade varorV*

Turkka,
Tolari,%^ Taavi Pe.siuicii gosskostj r. damtröjo indi

f? IQ sV.V^ Huotari, tukkilaisia ■BAleksis Eauti in. ni.
Ullgarn i flere ayanser och schatterirKasuri1* M *l Uuno Salmela

Oterma, Hemmo Kallioa.f *■

Helsingfors, Mikaelsgatan 2.
Åbo, Slottsgatan 17.
Wiborg, Alexandersgatan 27Maija, kanpustelija o

rr.mKirs Suom
(O, J Pietola, talokas! *

Emil Falck
1 TA. Neoirius.

i Renar hufvudsvålen Katri, hanen tyttärensil n
Sfifnrri A^nni. mökin 1ytär Urna Anervaxten

Rättäri-oton 1 Eino Salmela
Pölhö-Kustaa,lyhytjärkine:a!!ini

3
■otek,

'r Mimmi Lithteenoj
Pahn Maija Olga Salo <?V\ ■hLeena MimmyLeino

samt iparti gonom !WI
"GUIDOHORNBORG.Helsingfors\ \ " f

Talaton t551. i "lljlj
|Pris pr flaska 3 mk : Taurila, lautamies

Pietolan palvelijoita,tukkilaisia ja kylan tyttöj B
■]'|' „ *- |M| 1 1BOvet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo VaB

ja loppuu k:lo 10 O:
__Js3Helsingfors Elektriska V
aBelysnings Aktiebolag

■■■=■>

Kasarminkatu 27 Telef. 916
lAiå

Ha* Nikander
Mikonkatu 11. Tel. 303.

Oikeita, \Sf \\)

ja JLzlköörejä. Toimittaa sähkövaloa. hg:- Pyytäkää hintaluettelo!
'MåSBU Myy sähkötarpeita.M

m■■>O Öländers

Skrädde
IBS
"1ifita ssermenGambrini Rcstaurant. t o

Sivori & & &
Merikannon

Finnomakasifni
Wiipurissa gHelsingissä

Aleksanterinkatu 21. >{j Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. W Tel. 29 22.
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Mineralvattenfabriken

gängas
rekommenderar sina tillvärkningar

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 31 91

QQQÖÖOQQOOQOOOOOÖ

Teater och musik.
Eleonora Buse, som i början af

oktober gästade Berlin, kommer att
dit återvända antingen i slutet af de-
cember eller ock börjanaf januari1900,
med fullkomligt ny repertoar. Såvidt
man har sig bekant torde den stora
'jagediennen då uppträda bl. a. som
Julla ;ShakespearesEomeo och Julia"
samt i titelrollen af d'Annunzios dram
»Giaconda." För närvarande befinner

konstnärinnan på gästspelsturné i
Österrike och Böhmen samt norra Ita-
len

-
Afven Bukarest har besökts.* **

ttt mera omfattande bekantgörande
"i 'un ryska musiken, anser de kejser-
,lga te"trarnas i St. Petersburg

'
nyaairektér, Furst Wolkonski, höra till*ns.hufvuduppgifter. Isitt hälsnings-

ll'l personalen vid Maria teaterny"rade han bl. a -)Flertalet af våra
äro uppfostrade i Bellinisauara italienska komponisters mu-

°ch känna blott helt ytligt till våra
mästare. Det är dock rent af

Ig, lgt att med likgiltighet] och vårds-
et wrbigå arbeten sådana som exem-

och" 6n Rimski-Korssakows, Borodias
ai= Du andras skapelser". Furstenppades att engång ledd på rätt spårå ra spar

Tobaksfabriken

"SAMSONS"
i Tavastehus tillverkningar rekommende-
ras åt tobakskännare; försökSamson I"
,.Samson 2" (Trämunstycken) ocli "1899".

skall publiken lära sig att förståocksä
de nationela mastarene, och uppfatta
deras värde. Vändande sig till kör-
personalen sade han sig veta hvilket
drygt arbete dem åhvälfdes och huru
ringa ersättning de därför uppburo.
Han kände det som en plikt att söka
få genomförd en förbättring i deras
vilkor. *

Från Wien telegraferas till Berl.
Tageblatt:Deutsches Volkstheater firade
det tioåriga minnet af sin tillvaro med
en festföreställning till förmån tor ion-

den för en minnesvård öfverAnzengru

ber Vid ridåns uppgång såg man pä

scenen en trogen afbildning af enpro-
jekteradminnesvård ölver Anzengruber,
med hvars Fleck auf der Ebr* Volks-
theater öppnades för tio år sedan. En
sockelfigur, framstäld af Martinelli,

trädde fram och framsade en anslående.
tankedigerprolog af d:r Eichard Fellner,

hvari isynnerhet Anzengrubers förtjän-

ster om samvetsfriheten förhärliga-.

5- Esnlanadg. 33

Enstaka ställen iprologen framkallade
stormande bifallsrop. , Därpå följde
100:de föreställningen af folkpjesen
Das vierte Gebot", hvilken likaledes
mottogs med mycket bifall. Föreställ-
ningen bevistades af en lysandepublik,
däribland många af de mest framstå-
ende personligheter.

* *

Residenztlieateri Wiesbaden öppnade
den nya säsongen med det nya treakts
skådespelet Hans" af M. Dreyer,
hvilket vakte mycket bifall. Atven
lustspelet ,.Moät" af Moser och Girndt
rönte ett vänligt mottagande å samma
scen.

Münchens teatrar. Max Dreyers nya
fars Die Grossmama" vakte vid törsta
uppförandet å Munchener Schauspielhaus
endast efter första akten bifall, men
därefter inträdde en viss förstämning
bland publiken. — Den nya folkpjesen
Der neue Doctor" af P. Drexler mot-

togs rätt välvilligt å Volkstheater.
* *

Londons teatrar. Det nya satiriska
lustspelet nDe vanslägtade" at Sydney
Qrundy vakte foga bifall a Saymarket-
teatern, ehuru hufvudrollen äterga's

a-äffligt at fru Langtry. — Farsen

& ■ ■

Beklädnad
Bangata

Kostymer, F

riserna sårdeJ

JBekl

kick]

'nåds■-Bo Aalto & C;«
%nga.t

nßockspränge" af E. Kraatz och Paul
Hirsohberger rönte lifligt bifall å Vau-
äeville-teatern under titeln nThe Elixir
of jouth" i öfversättning af Gr. R.
Sims. * *

Pristäflan. Prof. Walter Simon i
Königsberghar utfäst ett pris af10,000
mark för den bästa tyska folkopera
och uppdragit åt öfverregissören vid
Neues Theater i Leipzig Goldberg att
taga hand om saken. Pristäflingen
stär öppen endast för kompositörer af
tysk och tysk-österrikisk nationalitet,
hvilka skola senast den 1 juli 1001
under iakttagande af visäa föreskrifter
till hr Goldberg öfverlämna sina opus
i partitur, täxt och klavérntdrag. Pris-
nämden utgöres af sju i scenens prak
tiska tjänst stående personer. KesuT-
tatet tillkanna^itves senast sex manador
etter sista dagen för inlämnandet.

prick alllid
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W:m. EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef 2178. Helsingfors.
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Franska Lifförsäkrsnos- ||
bolånet

Lm.inoa imt éIIp tillUns t #
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.

Garantifonden: 98 miljoner Frcs

mmmm
mI

Bola

m

0\ringar af alla slag. Genom samarbete med
sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL*Ur- >3^!)aiii(> et )a Seine beviljas de försäkradevid 0jsjukdom och olycksfall särskilda förmåner.
bvilka fullkomligt säkerställa såväl <len för-
säkrade och lians familj, som ock de per- #^söner, med hvilka han står i affarsförbin-
delse för den oundvikliga förlust, som en sJt
sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 0\ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- **£%
skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
premierna iör hela sjukdomstiden och utbe- 0)
taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- '^
lig och resten vid dödsfall. &),

.Bolaget 1/Urbaines försäkringar äro 0\diirför särskildt att rekommendera, för her-
rar affärsmän, <lii det gäller att säkerställa
större affärsföretag genom lifförsäkring, 0\emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-
samma störingar svårare sjukdomsiall all-
tid med'öraoch hvilka ofta'nog bringa bor- 0\ges- och förlagsman stora förluster. *~?

För dessa väsentliga fördelarerfordras &/Jicke uåg-ra extra premier utan endast att 0\den försäkradeafstår från den årliga vinst- JJ?randelen. @)
■öeneralageuturen: H:fors. Ö. Henriksg. I. 0\
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» rikhaltigaste lager af utländska och inhem- ®
V ska sorter, linierade och olinierade. §
|Firmatryck utförasbiläiyt. |
| Dahlbergs Pappershandel,|

Alexanclsrsgatan 15. »

Champagne

3 Mont de Bruyére
p© säljes iminut hos de flesta Herrar handlande.

Serveras å alla större hotell & restaura-tioner. Partilag-er hos
,? Ernst Tollander.
0 S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

1 r^»^^^^^'

Nutidens förnämsta antiseptiska
toileitmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödarkolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
riens och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent i bakteriologi vidK
Karolinska Institutet i Stockholm

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

allmän helsovårdfD:r F. Huedpe. Prol'< ~~ :^^^^^^^^^^^Hvid Universiteteti
D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor B

i; Kochs Institut i Berlin.

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

ratorium å Kliniska Institutet i St. Pc-

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vidFarma
ceut. Institutet i Stockholm, m. fl

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.
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"MoDople stc,
fieidsieck % &o Reims,
serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos de
flesta vinhandlande såväl i
Helsingfors somilandsorten

f> -^
Partiorder upptages å lif-

försäkringsbolaget L'Urbai-
nes kontor, Ö. Honriksgatan

8 N:o 1. Tel. 13 57

«
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Fredr. Edv. Ekberg.
Batteri Konditori

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors
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Hotel Kamp.
Wiener Damen-Qrchestern

Enocft CDcstcrgrctfs
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slufrealiseras så fort ske kan
Jbs.! Billiga priser

I Adr.: Wasa bankens nya hus
S. Esplanad. 12
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Sörnäs PiSsener! M
Potier! WSörnäs

Prima råmaterial
Prima vara

<

SörnäsAktieBryggeri.
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Lager Öl $s Salon Pilsner!
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J. C. Schwarz

Onsdagen den 15 November 1899

Program
Japanischer Siegesmarsch . . . . Bayer.
Engl.scher Zapfenstreich Alberta.Mondnacht auf' der Alster, Walzer . Fetras.Due^aus ......Verdi.

Gäsii' auf Wartburg . . Wagnej
Famns

e Els Rossin
Abt.

7. Uuverture. »Die diehi|
S. Mutterseelenallein, il
B. Fragments avs ,VoiH
0. Maudolinen SerenadH

;elhänd

t'iir Jedem Etwas, Potpouoi
Marsel:

Fina Hamburoer

Havanna

EKBERGS_
2 CIGARRBUTIK.
-» Alexandersgatan 52.

**

""

Missens
t^y världsberömda

f_J Bröstkarameller
för hosta, förkylning, inflammation i luftrSret.

kittling i strupe», etc^^^^^^^H
Försäljes hos alla herrar Drog- & Kolonialya

rahandlande ilandet. Parti från enda tillviirkara
Nissens Ang Karamell Fabriks 80l g

Helsingfors.
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Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.
Torsdagen den 16 November !899

Program
1. Toros-Marsc)i.....2. FröhlingsE wachen, Lied3. Suite Pompadour.4. Zigeunerohor avs Trovatore5 Liebestraum, Walzer6. Fantasie. Mignon"

7. Ouverture zu »Nabuccoo. Wiegenlied .
9. Potpourri avs Geisha

10. Märchentraum, Intermezzo11. -Lustiges Marsohpotpourri12. Spanisclier-Marsch .

Komzak.
Bacli.
(^oublier
Verdi.
Czibulka
Thomas.

Verdi
Brahms
Sidney-Jones
Berté.
Koinzak.
Erditi.

Isff ö.m. Ccvänsi
Uraffär

Fabianso^atan 27. I^H
ngar, armband & broche
iisa i Reparatioi

IP (Obs.! För hvarje ur garanteras.)

Lage

i bil SSsS»^


