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frERMANTA lifförsäkrings aktiebolagistettin. f
,

stamerLTiL/XVÅV-L-rL-L^ X^l. Generalagentur för Finland, Hagasundsgatan 2. erÖ, fc>tamer.

Program-
A. W. Eklund & C:o

Skilnadsgatan 19. Telef. 310

Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billiga priser

N:o 26
*»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. €€€««
H. W. ULIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå.
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Jakob Uungqvis

ia Atcliogra ns ier
Alexandersg. 19

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

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

Julutställning
Axa Lindholms

Tapisseriaffär,
Alexandersgatan 7. Telef. 638

K. G. Lehto
SkräddeJciafTdr.

Fredriksgatan 40. Telefon 19 14
Lager af lina tyger och färdiga kostymer

m. m. Modernt och omsorgsfullt arbete.

M. W. Schalin.
Not- och lustrumenthandel.

Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 12 51

Största laser af Flyglar,Pianinos, Orsjclliarmonior.
\ orkesterinstrument. Specialitet: Flyglar & Pia.
ninos från rärldsfirman

Carl BechsteiniBerlin

$^:>^^^#€€€€€€s
Helsiiigfors Elektriska

Belysnings Åktieholag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Söndagen den 29 Oktober

Georgsgatan 16, Te'efon 2770.

Svenska Teatern.
cxs ■ .Or .—7/ s ■3"as

första JolKJöreställningeri Z5

CA

Söndagen den 29 Oktober 1899,
kl 7,50 e.

Per Olsson och bans
käring.

Komedi ur folkliivet i3 akter af Gustaf af Geijerstain

Personerna
Per Olsson, bonde Herr Svedberg
Katrina, hans hustru Fru Precht
Erker, deras son Herr Klintberg
Olof, Pers son i första giftet Hultman

LindhJöns iNöbbelöf,bonde
Anna Brita, lians hustru Fröken Lindmark

Fru KlintbergLisa, deras dotter
Fattig-Johan, Per Olssons bror Herr Stavenow

„ MalmströmAnders, vestgöte, kringresande handlande
Fru LindhSanna, Pers piga
Herr RosijvistKalle, tillfällig hjelpdräng

Bondfolk
Spelas i våra dagar

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

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatau 27

fotografiska fiandels= $ Tabriks=
Aktiebolaget i finland
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$$:$^ Helsingfors $$€£
I. Fotografiska artiklar,

IX. Fonografer, Graphophoner
111. Scioptikons, Kinematografer

Röntgen-och Medicinska apparater.
f^y^fll9p^SjK£i[Mg^

N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp.
A.utomobiler, Velocipeder.
Kontorsinredningar, Skrifmaskiner.

IV.
v.

Mikaelsgatan i, Itr

SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:
Alla dagar Hotel KampMiddagskonsert

tf letter Damorhesfevn J. C. Schuarz
frän kl. 3 e. m

A.TELIEM JLPOLLO.
= MAGASIN DU NORD.

PTWT3&T7ATTfc A TIT Fotografisk Atelier.
" JJ X JCtJCkJXXJ»XLJU Porträtter i visitkortsformat å 6 mk, pr duss,

aået
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Brand & Liffcrsäkrings
Aktiebolag

Kontor
Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

1899.
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Mikonkatu m T , f g
Mikaelsgat. I>UO ! 'elet) 893

Akta

Viner ogEi spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
Unionsgatan 17

Nya Tapisseri affären
Hagasundsgatan 2

Telefon 3201

Största urval

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

«sss-;;:- Nya Glasmagasinet -:::-see*
3 Mikaelsgatan 3

Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & Triaoivaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser,

Hufvuddepot af Dr.Lahmaiins un-
derkläder.

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

»

Kontor Vestra kajen 18
C. F. CARLANQER.

Alla aftnar

Aftonkonsert
frän kl. 8 e. m
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N. Esplanadg. 31
CCa^onis hus.)
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Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
FilharmomskaAktiebolaget Norra Bryggeriet Sällskapet.

ProgramÖl. Iskällard icka. Läskdrycker samt MjÖd
Telefon 19 17

(Wagner-afton.)

MÉifc Cöarkuteri's
Smörgåsaffär

13sde

Michaelseratan 2. Telef. 491 Populära Konserten
JULIUS SJÖGREN Tisdagen den 31 Oktober 1899Ittikadsgatan 4, Centrals bus
Ylle- och trikovarunfTCir,

1. Ouverture till op. Rienzi rVälsorteradt lager. Billiga priser
2. Scener ur das Kheinffold

Tel. 2776. Bjs{rft ■QP Tel. 2776 Paus

V©S*j sågad, klufven. hemkörd per telef. 3. Förspel ur Die Meistersin-
i. Preislied, för violin j ger von XiirnbergHyfladt OGh ohyfladt virke. (hr Hugo Olk.)
5. Einzug der Gtötter in Wallhall

PausI^l2
6. Förspel till Tristan och Isoide

7. Ouverture till op. Tannbäuser: '

Konserten äger rum iAKTIEBOLAGET FINSKA JERNSÄNGSFABRIKEN. Societetshuset
Enda Specialfabrik i Finland for

JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.
ifiiiHimßwiffMiimiiiimHBetydligt billigare än de utländska

Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandersgatan 50.

|hgtTTTt|,j :
Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN

som finnes är6mil Rcbnberg.
IiA 3131OND.OBS.! Fullständig garanti

som skrifver såväl rysk som vanlig skrift
Finnes på lager hosi -9

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter förFinland & Skandinavien
till■111111l111 Bill
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i Tornbergs
Pappershandel
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A. Halonen
Herrekiperingsaffär.

Prima varor ocli billiga priser
Georgsgatan16 & Nylandsg-. 7

Helsingfors Nya SVSusikhande!
Fazer & Westerlund.

Största Not- cch Instrumentaffär
Nyheter!

Jean Sibelius, Athénarnes sång.
Jean Sibelius,Koskenlaskian Morsianmet.

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

Erkki Melartin, LegendI. pour Piano.
Ekman-Sibelius, Sången om korsspindeln

Fazer & Westerlund
Fabiansgatan 10, Alexandersgatan 86

Tafvelramar,
Speglar,

Omförgyllningar,
Uteslutande egna fabrikat.

Egen ramlistfabrik istaden
Sven Strindberg & C:o

Norra Esplanadgatan 37.

C.E. Lindgrens Borstbinderiaffär,
Alexandersg-. 46. Centrals hus
Alla sorters finare och gröfreBorstar & PenslarTamburmattor & Rottingpiskor,ToMettvålar, Amykos, Parfymer, Badsvamp, Kammar af alla slag. Speglar & Toilettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker, Cigarr& Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.

Dricksglas släta i: 50 ner dussin,M _--
— - _ _

-*^ CTj g VI *i *̂J fe.1'| II ■

d:o med slipad rand I: 80 per duss
Hen

Wilh. Lamberg-,
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BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors
parti ochminut endastäkta utiä

Viner &
rit,nosa.

Nya Barngarderoben
Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER.a
Beställningar emottagas(fPÄSSÄGEMV

K. F. Larsson

-<&.lxtletoolagot
/ ii18

Alexandersgatan ai, (Tallborgs nya hus.)
Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London

Möbeltyger:
kretonner m. m.
Möbler & mattor

halfsiden, velveteen, gobelintyger.
Engelska lampor och metallvaror,
Konstnärligt krukmakeri.
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Table d'hote & å la carte
Svenska teatern.

Då man ser de båda utan tvifvel
antisemitiske författareneRosenthals —
förlåtBlumenthals och Kadelburgs namn
pä affischen så beger man sig till tea-
tern iglad sinnesstämning och beredd
på att tå sig ett godt skratt på ett
eller annat sätt. Så gjorde man ock
ifredags och ens glada förväntningar
höjdes ytterligareaf den lockande titeln
pä pjesen: På solsidan, ty det blötte
och regnade alldeles erbarmeligt där-
ute. Och härtill kom ytterligare ut-
sikten att efter en tvåårig paus få
återse herr Castegren på scenen.

Att förväntningarna pä skratt och
nöje öfverträffadeg vill jag icke precis
påstå, men man hade ialla fall ganska
roligt några stunder under aftonens
lopp.

Tyskarnaborde, inom parentessagdt.
icke försökaskrifva konversationspjeser,
utan hällre hålla sig till farsen och
posset. De ligga bättre förderas röst.
Nåja, På Solsidan, är ett försök til!
konversationslustspel och är följaktligen
icke riktigt lyckad.

;ten upptages af två herrar
som konversera. Men denna konver-

sation, så väl och ledigt den än utföres
af herrar Gastegren och Klintberg, är
för lång och på långt när icke tillräck-
ligt spirituell för att varaunderhållande.
Man undgår vid dess åhörandeicke en
liten nyans af tråkighet. Nu är det
ju möjligt att det tyska originalet in-
nehåller en mängd vitser och roligheter,
som öfversättaren icke mäktat få fram
eller återgifva, ty öfversättaren har
varitoch är troligen ännu mycket skral.
(Det framgår bl. a. af sådana dumhe-
ter som att herr Svedberg t. ex. pfi
ett ställe uppger sig ha varit klädd j
i svart frack och hvitt förhänge■'

(gardin?) Men i alla fall tycker jag
att de två herrarna prata alldeles för
mycket för endast en half flaska cham-1
pagne.) Mot slutet af akten kommer
herr Svedberg (styckets bästa figur)
till och piggar upp intresset en smula.
Afven visa sig styckets tre kvinliga
element fröknarna Lindmark, Andersson
och Äkmem.

Styckets andra akt. under hvilken
herrar Castegrens och Klintbergs gif-
termål med resp. fröknar Ahman och
Andersson förberedas, utgör en den
charmantaste utställning af Iris-möb-
ler imodärn empirestil, kompletterade
med några små skåp och birongsongai

Försök
Klesterlund $&o$
nu utkomna extraflna Monpensier, chokoiadcocosnotts, valnötts, mandel m. fl. fyllningar,

iinlagde rocoooo-arbete, draperier, pie-destaler, speglar, kronor m. m. allt-
sammans förtjusande vackert och väl
arrangeradt och förträffligt presente-
rande sig mot den nya och modärna
rumdekorationen.
Itredje akten, som visar samma

sköna uppsättning, få de älskande hvar-
andra och alt är godt och väl.

Spelet var på svärdssidan godt. Herr
Svedberg, hvars rollär som enkom skrif-
ven för honom, var förträfflig. HerrCastegren gjorde den jcke altför kvicka
baronen så bra det var möjligt och han
högg aldrig „bredvid" då det gälde
att få fram det lilla roliga, som fansikarlen. Herr Klintberg gjorde likale-
des sin sak mycket bra. Man kundekanske anmärka att han i synnerhet i
x>rjan talade nästan för fort, men ett
ustspel skall ju å andra sidan gå fort

och hr K. talar dessutom mycket di-stinkt, sä att åhöraren egentligenmera

eå väl

Lorens Malmström, Herrekiperin

behöfver anstränga sin uppfattning än
sina öron för att kunna följa med.

Fröken Andersson var såsom modet
fordrar klädd i fodral, hvari hennesslanka och ståtliga växt presenterade
sig mycket fördelaktigt. Hennes vackra
ansikte undgick icke häller att göra
effekt på publiken, men hennes tal är
ännu ganska osäkert och hennes rörel-
ser besväras af en viss kantighet, som
väl nog med tiden skall förgå.

Jag ber tusenfaldt om förlåtelsemen
jag kunde inte finna fröken Ähmans
dräkt smakfull. Den påminte alt för
mycket om modejournal. Den var med
ett ord icke komponerad (som termen
lyder) utan konstruerad. Konstruerad— — ja, jag finner för ögonblicket
icke häller något lämpligareadjektivutn
för att karaktärisera spelet, så att jag
tar mig friheten använda ordet äfven
till detta ändamål. Både tal och rö-
relser och mimik voro litetkonstruerade.
Fröken Å. hade velat göra för mycket
och .-kor såsom alltid i dylika fall öf-
ver målet. Rollenär ju visserligen gan-
ska sjåpig. men litet mindrehade dock
väl hunnit till.

Fröken Lindmark slutligen! Xå ja,
det gör detsamma. Men jag ville bara
säga till. att jag inte tror att fira Ca-
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AXEL PiHLGREN. Torr Genuine ili i VovSuldmec
psonsSUOM. TEAATTER! Stickmaskiner.

Sunnuntaina Lokak 29 p 1899

II IMIJOILi
naytöks

.'"": 3~s*>-, anut Teuvo Pakkala. I Aiivt ia
¥&■ Oskari Merikanto3 \V*

Ki.
lurkk Karle Halm Stickade äror

under!stym«

m PiJävj m. mHuotari, tukkilais:
Kasuri,

UllgarnT%\ k 5:51
■

Oterma, elsgatan 2EEemmo Kallio
o
13Åhn. Slnt.tM*,/< tan 17Maija, kaup-ust Wibor Alexanders tan 27fän /ii,tmr Th Neovius.. Renar hufvwJsvåSen. Katri, ha

tVlma AueiBeford ar hårväxten
I Ingnideis ihårroten 1 i^Jl^f;i.ngor ivoekMifnr^Éß^B lyhytjärkinenpoika Olga Leino

■Jr Pahna-Maij
IWOH

CD
HKBORG.Hälsing

v Leino i
Prla pr flaska 3mk i iQ j

I1i ifl Pietolan palvelijoit; Ilkkilaisia ja kylan tyttöjä

05Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo 1/i8
a loppuu k:lo I!

— —
zr^r Helsingfors Elektriska w

MVÄ P * Belysnings Aktiebolag
■nrOilceita, W Kasarminkatu 27. Telef. 916

Viimejä, HonJsutekia,,
JEtom.sn.ist ja JLiköörejä,. Toimittaa sähkövaloa.

fö
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v«- Pyytäkää hintaluettelo! «-
ni MiiM ■ tmmim Myy sähkötarpeita.

#" A mitI'^ V% jT^ f*C*w. UldllUc! o

Skrädderietablissement,Gambrini Restaurant Skiln

i Beklädné ids-B iget Åal to & U:oÖOO©O©O©©©©Q©©OoC
> mnqatasi i^:o iMineralvattenfabrikenSlvori & * &

é Merikanno
för fe

1-visitSannasI

Pianomakasiiiii rar sina til arknmgar Prise
"

rekorr
Vä.vriN:o 8viksq3ä Fab
FracWiipurissa |H e 1 s ingis s

Aleksanterinkatu 21. *^^Wladimirinkati^o|
Tel. 5 42. >«

■» & fMel
©C !»e©o< 3QOGQCTel. 29 22

rolina Wulchow själf skulle gåttiland
med att vara så simpel, som hennes
framställarinna.Icke så okomisktsimpel.
■ Emellertid hade publiken i det hela
taget rätt roligt och På Solsidan" har
nog att påräkna några fulla hus.

P.

Teater och konst
La Traviata uppfördes den 12 d:s

å friherrinnan Patti-Cederströms slott
Uaig-y-Nos inför en inbjuden publik,
under vinterns lopp kommer friherrin-
naQ Cederström äfven att uppträda som
■Uicia och Eosina på samma scen.

* *
> ■ der Osten som brandsoldat. TTn-

«er måndagens föreställning på Malmö
l6ater inträffade ett litet intermessosom
Wl en början såg rätt otäckt ut, men"ef ganska oskyldigt genom hr v. d.
östens rådighet.

Det är i sista akten af Za-za", som
6las i Champs Elysée iParis. Påscenen är en transparang, föreställande

ei"réen till en nöjeslokal, uppställd.. r^a-za" har som bäst hela salongenslntresse fäst vid sig, då enkonkurrent
Ppträder. Det är transparangen somfattat eld.

Tobaksfabriken

"SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommende-
ras åt tobakskännare; försökSamson I"

Samson 2" (Trämunstycken) och "1899".

Spelet på scenen upphör. En brand-
soldat klifver upp på en stol för att

släcka brasan, men når ej upp. Situa-
tionen är kritisk.

Då stiger hr v. d. Osten i hela sm
väldiga längd upp på stolen och kväf-
ver med sin elegant behandskade hand
elden, som hunnit gripa rätt bra om-
kring sig.

Hr v. d. Osten inhöstar en stormande
applåd för sin kallblodighet och spelet
fortsätter.

Men frågar Dagens Nyheter: Hur

kan man ha så små brandsoldater?
*

Hofteatern iDresden har för första
gången uppfört det nya skådespelet
,Hans" af Max Dreyer, men stycket
rönte ingen afsevärd framgång.

Mascagni har fullbordat sin nyaste

opera »Maskerna", hvilken skall upp-
föras första gången å Teatro Linco i

Milano. * **

Stadttheater iKöln vönte framgång
med Hebbels tragedi Gyges und sein
Ring". *

Wiens teatrar. En engelsk fars af
Clo Graves på tyska betitlad Die
Drillingsmutter" uppnådde endast me-
delmåttigt bifall å Theater an der
Wien I'.1'.

— En ny fars „August der
Gluckliche" af A.Reidhardtroadepubli-
ken å Kejsarjubileumsteatern. — Å
liaimundteatern slog den nya farsen„Baron Mucki" af Burger och E.
Grund an. * **

A Theater des Westens iBerlin har
Sullivans allmänt bekanta operettMik-
adon" uppförts för första gången.
På samma scen rönte den nya operan
Die Reise nach China" af Fr. Bazin
ett välvilligtmottagandevid första upp-
förandet. * *

Max Bernsteins skådespel vMädchen-
traunv hade god framgång vid första
uppförandetåk. hofteateru iWiesbaden.* -*

Grärtrterplatztheater i Miinchen har
uppfört den ännu fögakända operetten
.Die Afrikareise" af F. von Suppé,
hvilken rönte god framgång.

Stadttheater iZiirich firade Goethes
150:de födelsedagmed en föreställning
af Iphigenie auf Tauris". Föreställ-
ningen inleddes med en tankediger
prolog af Karl Henokell.

* **
100:de föreställningen af Strauss'

operett »Läderlappen" å Nya k.operan
i Berlin (Krolls) gafs till förmån för
föreningen Berliner Presse". Med
kejsarens bifall hade generalintenden-
turen anslagit inkomsten till nämda
förenings understödskassa.* « *

Från Bremen meddelas till B. T.:
Suzanne Munte från kejserliga teatern
i Petersburg uppträdde igår med ett
franskt sällskap å härvarande Stadt-
theateriDaudets-Bizets taloperanL'Arlé-
sienne". Gästerna, som äfven skola
komma till Berlin, uppnådde en stark
framgång.

* ■<► "

[prick alltid

jMonopole sec"!

N. EsplanacJg- 33 & Unions|Ub ZHg



Wm EKBERG, Cognac-. Punsch- och Vinhandel. Ålexandersg. 52. Telef 2178. Helsingfors.
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0 Brefpappei* «" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "
$ ska sorter, linierade och olinierade. V

| Firmatryck utfösesbilligt. |
1 Dahlbergs Pappershandel,|
ft filexandorsgatar. 15. Jl
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W. Hartelins £a?
Fotografiska Atelier,

Ét3 Glogatan 3. £*?
Fotografering alla dagar från 9 till 7
fint arbete utföres,med billiga priser.

Atelieren har undergått remont.
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Cliamppe
"liößOJölll SBC,,
fieidsiecß $ €:0 Reims,
serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos de
iiesta vinhandlande såväl i
Helsingfors somilandsorten

§| &

Partiorder upptages å lif-
försäkringsbolaget L'Urbai-
nes kontor, Ö. Henriksgatan
N:o 1. Tel. 13 57

IHHHUHHH

Fredr.

BaoLerl
52 Alexandersgatan 52

- -

i
Franska Lifförsäkrsngs-

bolayet

7
£ Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. gi
Å Garantifonden: 98 miljoner Frcs.

0\ Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- 0\*f? ringar af alla slag. Genom samarbete med
>&y sjuk- och olycksfallförsäkringsbolaget1/1r- «J,
0\ Itahio et la Seir.e beviljas de försäkrade,vid m\
Jjf sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
*y)j hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- ö^
0) säkrade och lians familj, som ock (le per- ff^j~^ söner, med hvilka han står i affiirsförbin- ~~^

delse för den oundvikliga förlust, som en >Sj
0) sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 0)
"g? ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter-

skänker nämligen, såsom allmänt bekanr. s^
0) premierna för hela sjukdomstiden och utbe- 0)

taiar ;1
4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- jJ

lig och resten vid dödsfall. *£//

0\ Bolaget L'Urhaines försäkringar äro 0)
"^Z därför särskildt att rekommendera för her-&}/ rar affärsmän, då det gäller att säkerställa *é)j
o\. större affärsföretag genom llfförs&krlng, 0\'^? emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- =«/
35^ samma störingar svårare sjukdonis'all all-
0\ tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- 0)
*Sj? ges- och förlagsman stora förluster.&)) För dessa väsentliga fördelar erfordras
0\- icke några extra premier utan endast att 0\

den försäkrade afst&r från den årliga vinst- ]S?
&/J andelen. SÄ'
0} Generalagenturen: H:fors, O. Henriksg. 1. 0)<

Qarlvon cJSnorring. #

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas ochmunnens vård
dödar kolerabskterier på enhalf %
minut samt tyfoidfeberns, difte- fl
liens 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 Universitetet i Christiania.

D:r F. Huedpe. Professor i allmän helsovård
vid Iniversitetet iPrag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor R
Kocbs Institut i Berlin.

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

ratorium å Kliniska Institutet i St. Pc-
tersburg

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vid Farma-
ceut. Institutet i Stockholm, m. ti

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

\&t&sfä#&&*m

Edv. Ekberg.
k Konflitori
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Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchestern
J. C. Schwarz.

Söndagen den 29 Oktober 1899

Program
1. Damengigerl. Marsch
2. Ida-Gavotte . . .

Vollstedt,
Rella.

>. Da Capo, Pizzicoato
4. Largo

Scherz.
Handel.
Waldteufel
Dellinger.

5. Sirenenzauber. Walzer
6. Fragmente avs nDon Cesar

T. Ouverture zu »Rienzi" Wagner.
8. Wenn dieBlätterleiserauschen.LiedLineke.
9. Fantasie avs »Cavalleria Rusticana"Mascagni

10. l'ber den Wellen, Walzer . . . . Rosas.
11. Potpourri avs »Jagd nach dem

Gliick Suppt
Liuck12. Folies B. ■e. M

\' v'\ /y /V "v■■■■■ ,■■, ,■"-. ,;■■- v V .-"y . 'v ,■■■-., ".■■■■■, ,■■■■> v"> v'"\ S\ .■'

lj Sörnäs Pilsener! m
Sörnäs Porter! 9

I Prima råmaterial. 1
sm Prima vara.

SörnäsAktieBryggeri.
> -■■'■.■ ■%>,,■->-.A> A>.\>- ■■:>,\> \).</.A/,A>.\> \> '■-...-■■ ■■.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.

Måndagen den 30 Oktober 1899

Program:
Marseli Ganef

Boccherini
Suppé.
Strauss.
Harris.
Mincus

Humperdinck
Rosenzweig.
Waldteufel.
Sidney-Jones
Asch.

Salon Pilsner
serveras å alla i:sta klassens

Restauranter
J. K. Kröckels Bryggeri

Billillßil ■11l IB 11l
ts Nya T

Grand Pere della Victoire
Menuett
Ouverture nDie schöne Galathea
Wiener Kinder, Walzer. . . .
After the bal
Fragnaente avs ;,Fiametta" . .

Fantasie Hänsel & Grethel'
Schwarze Diamanten, Lied
Hoch lebe der Tanz, Walzer
Potpourri avs „ Jeisha". ".
The british patrol. . . .
Honevmon. Marsch . . .

Hels s, H

Rosev

Nissens/ världsberömda /Bröstkarameller
Erég. vannn. ,„,.,,„

Yanim.for hosta, förkylning, inflammationiluftröret,
kittling istrupen, etc.

Försiiljes hos alla herrar Drog- & Kolonialva-
ruhandlando i landet. Parti från enda tillvilrkaren

Nissens Ång Karamell Fabriks Bolag
Helsingfors.

°J^ Champagne ft
9 Mont de Bruyére å
,q säljes i minut lios de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- JJ1'
tioner. Partilaser hos

? Ernst TolSasirter. ."?"
S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

Fina Hamburger

Havanna
M/M/ CIQAJ^EJIM/M/

EKBERGS__
CIGARRBUTIK.

__
-~ Alexandersgatan O

■i. 18

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.
Tisdagen den 31 Oktober 1899

Program
Drescher
Eab.

1. Grinzinger,Marsch ....2. Wiener Humor, Waker3. Ouverture ,Das aiöcklein des Ere
miten" Maillart

Laporte.
Strauss.

4. Serenade matinale.
5. Die Emancipirte, Polka-Mazur6. Scenen avs »The Mioado". Sullivan

7. Wiener Lieblinge, Potpourri . . .Schvarxb. Menschen smdmir alle,Wiener-Lied Lorens.9. Hur mankomponerar, gammalttemamed variationer Meissne;0. \\ lener Leben, Walzer ](mTO;,I-
nach dem

12. Eljen a Magyar Suppé.
StraussGalopp

Försök Coiors
Puts- & Polerpulver

bästa putsmedel för alla slags metaller

Colour
Skurpulver

salu hos alla välförsedda handlanden
Färgfabriksaktiebolaget Color

H:fors

nnes ti

s t"
0


