
Central Passagen. Tel. 28 IL » ■ '■Oskar Aspelund. Möbelaffär. k^U
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Rekommenderas
SVEA"

Brand & Liffcrsäkrings
AktiebolagAdolfme Eriksons

Hygieniska Ansiktsbehandling
N. Esplanadg. 35, tr. E. Tel. 2757.

Kontor

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228."
J. N. Carlander.

N:o 69

**« DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. » » »
H. W. LILIUS. Georgsgatan 16t Teiefon 27 70.

Jakob Ljungqvists

la ÄtelierFotografis
Alexandersg. 19

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

Utför omsorgsfullt ocli till billiga
priser allt fotografiskt arbete såväl
mom som utom atelieren.

Nya Taplsseri-
affären.

Telefon 3201Hagiisundsgatan 2.

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment

Vid partiköp rabatt.

M. W". Schalin.
Not- och lustrumenthandel.

Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 12

Största lager afFlyglar,Pianinos. Orgelharmonier-
& orkcsterinsrnimrnt. Specialitet! Flyglar & Pia>
\inos Vrån viirhlsilrman

Carl BechsteiniBerlin,

£^^^€€€€€€e
Helsingfors Elektriska

Belysnings Åktieliolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

*s*^»s€€€««« s

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgilves hvarje söndag, onsdag och fredag

Fredagen den 9 Februari

Inkasso & Fastighetsbyrå.

Svenska Teatern.
5%r~~— -vi|

—̂ ~^*

Fredagen den 9 Februari 1900,

kl. 7>) e. m.

För andra gången

hitsrilits stilttlsi
Komedi i5 akter af Edgard Höijer

Personerna

Byråchefen Andersen
Fru Minna Andersen
Kaj, deras son, juris kandidat
Emma

deras döttrarIngeborg
Fru Ida Berg

Grosshandlare Ferdinand Berg, deras svärson
Fredrik Elster, medicine doktor
v. Lennbach, distriktsläkare
Prosten Skog
[\ndersen, vaktmästare
En tjenstoflicka

Börjas kl. 7,56 och slutas omkring kl. lO,bo e. m

Sundströms Botografiatelier, Fabiansgatati 27

jotoflrafiska fian<kls* $ fabriks-
JlKtiebofagct i Tinland
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«Ss Helsingfors s«*

J. Fotografiska artiklar,
11. Fonografer, Graphophoner

111. Scioptikons, Kinematografer
Röntgen- och Medicinska apparater.

N. Esplanadsg;. 33, 1 tr. upp

IV. Automohiler, Velocipeder.
V. Kontorsinredninffar, Skrifma.skin.er.

Mikaelsgatan i, Itr

& Lifförsäkringsaktiebolag:SKÅNE", Brand-
Alla dagar Hétel Kamp

Kliddagsk ons er t Wiener Dtnitovkeslevit J. V. Selnrnrz
från kl. 3 e. m

A.TSLIER JLPOLLO.
MAGASIN DU MORD.

7J—^ —
iv^^.^iimA TTT Fotografisk Atelier.

jf\ IIX 141^1^^X1,JU Porträtter i visitkortstormat å 6 mk, pr duss

1900

Hr Malmström.
Fru Brandei
Hr Klintberg

(Frk Andersson
JFru Stavenow.I.Frk Sundell.
Hr Stavenow
Hr lierlin
Hr Svedberg
Hr Lindh
Hr Precht
Frk Lindmark

Wjgfcmp iKflllfi^

Kontor Vestra kajen 18
G. F. GARLANQER.

Alla aftnar

Aftonkonsert
från kl. 8 e. m
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J. H. Wiekels
Vinhandei.

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

\kta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlardet hos
Hjelt & Lindgren.

Dnionsgatah 17

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

«Ss« Nya Glasmagasinet -»esc*
Hörnet af Östra Henriksg. och Alexandersg

Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser

Hufvuddepot af Dr. I,alimaiins un-
derkläder.

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

N. Esplanadr Q1



Harald Wasascjenias BLOMSTERHANDEL, Skiinaden4.
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är det bästa! BODEGA ESPANOLA
invänd därför Filharmoniska Sällskapet. (Etablerad 1883)

Helsingfors.Ramie-underkläcier.
Försäljningiparti och minut af endast äkta utländskaProgram>Jnsam försäljare

Julius SjögrensTrikot-oeh^^^^^nKUl|u-
Mikaelseratan 4 och CentraH

Viner &
passagen Sp irituosa

52:draMsilfe CtaröWs ,^a^ JVya, ttarzig-arderoben

L
Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER.g^^sSmörgåsaffär Populära Konserten ■1?^.

SSÅGENI) Beställningaremotte^Michaelsgatan 2 Telef 491 K. F. LARSSON
Lördagen den 10 Februari 1900

BAD AJls.tietoolagot

IRISOuverture till liosamunda Schubert
Marieb ad, Marieg 13 Alexandersgatan 21, (Tallbergs nya hus.)

Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London.Valse des Fleurs Tschaikowsky

Molto lento för stråkinstr RnbinsteinServeras bästa finnbastu, kar-, half och sittbad,
sprit och terpentin ängskåp samt medicinska bad af
alla slag. Tel. 2027.

Möbeltyger:
kretonner m. m.
Möbler & mattor,

halfsiden, velveteen, gobelintyper.
Engelska lampor och metallvaror
Konstnärligt krukmakeri.Scener ur Die Meistersinger von

N-iirnberg" Wagner

Tel. 2776. B *SkIfffiW* Tel - 2776 Restaurant & Conditori
VG€Lj såg-ad, klufven, hemkörd, Carneval liomainper telef. Berlioz Gaiani.Aria ur op. BigoleUo" VerdiHyfladt och ohyfSadt virke. (frk. Francesoa Luigi.)

Paus Helsingfors Nya MusikhandelRestaurant Ikungaborgen ur Sigurd Slerabe Grieg Fazer & Westerlund.
Träumerei för sträkinstr Schumann£♥ f♥Hyberg. Största Not- cch Instrumentaffär
Mazurka ur Coppelia" Delibes

Nyheter!

E. W. Salenius Konserten äger rum i

Societetshuset.

Jean Sibelius, Athénarnes sång.
Jean Sibelius, KoskenlaskianMorsianmet.

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

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

Mineralvattenfabrik
rekommenderar åt en ärad allmänhet sina allmänt
berömda tillverkningar.

Fabiansgatan 20. Telef. 756 Den enda värkligt praktiska SKRIF ]HASKIN Fazer & Westerlund
Fabiansgatan 10, Alexandersgatan 36Agnes Sjöblom HA MMQNi).

d. Xath. Nyländer) som skrifver såväl rysk som vanlig skrift. Specialaffär för Korsetter.Modist Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o Svenska prisbelönta & andra utländska fabrika
ter ialla storlekar samt prislägen.Armegatan 12

Helsingfors, _ Största urval af korsettfjedrar& planschetter
till billigaste priser, hosGeneralagenter för Finland & Skandinavien.

O. Grundström.
S^ Lflg . N:o 26 Alexandersgatan N:o 26$*4*^&sfs*&&4*

C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,
Alexandersg' 46. Centrals husii !> LJ (A O c=> 5

"^j tu «) cjö
-

o ' ■

13 Tidskriften
Alla sorters finare och gröfreBorstar & 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.

bokhandel:
yj£g ■

Ateneum
12 mark per årgång.SKilnadens /ftelier Wilhelm Salin's

SiiörmakeriRikt urval utländska
Konsttidskrifter Alexandersg. 50

Ludvigsgatan 7.
i:sta klassens arbete. Billiga priser.

Telefon N:o 33 42.
é Stiindigt lager af vackra snörmakeriarbeten

Billiga priser.

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table dhote & å la carta

ft, « O o

2 ca <1 ■
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Karl Millöcker
Karl Millöcker, den bekante kompo-

sitören, afled såsom tidigare meddelats
nyårsaftonen.

Den österrikiske tonsättaren var född
i Wien den 29 april 1842. Han stu-
derade for Josef Larmegger och Franz
v. Suppé. blef kapellmästare i Graz
1864,vid WienerHarmonietheater 1866
och vid Theater an der Wien 1869,
för hvilken teater han komponerat de
flesta af sina värk. Utom pianostycken
har han skrifvit en mängd operetter i
Strauss-Suppéä stil, bland hvilka isyn-
nerhet , Tiggarstudenten" 1882, Gasp-
arone" och Stackars Jonathan" gjort
lycka. Med den förstnämda operetten
gjorde lian sitt namn världsbekant.

Millöcker afled i Baden vid Wien,
där han på grund af tilltagande ohelsa
vistats i två vintrar. Han träffades af
slaganfall, som efter tre dagar medförde
döden.

Då den, som skrifver dessa raler.
i maj 1889 gjorde ..Tiggarstudentens"
berömdekompositör ett besök i Wien.
där han dä var anstäld som kapellmä-
stare, frapperades jag af hans flardiösa
och rättframma väsen. En man med

ett ganska vanligt godmodigt ansikte,
inramadt ihelskägg, kom mig till mö
tes och då jag presenterade mig som
en svensk rousikvän, den där funnit
sig mycket tilltalad af hans operetters
melodiska, karaktäristiska och lättfly
tände musik, samt tillika lyckönskade
honom till den stoi artade succés, hans

Tiggarstudenten" och Gasparone-'
vunnit, tycktes han vara iförlägenhet
om svaret på mina artigheter.

Om sig själf ville han icke tala,utan
konversationen rörde sig mest om mu-
siklifvet iNorden, som han dcck föga
kände.

Hans biografer i tyska tidningarbe-
kräfta i allo riktigbeten af min upp-
tattniog af Millöckers personlighet.
Han föraktade allt hvad jubileer hette
och undvek sorgfälligt alla de ärebe-
tygelser, för hvilka hans kollegor, t. ex.
Straussarne voro så svaga, och var till
sina lefnadsvanor så långt ifrån boh-
émien" att han snarare skulle kumja
tagas för en blygsam borgare. Bland
musikens utöfvare var han därföre ett
fullständigt fenomen.

Redan då han beklädde den blyg-
samma posten som andre kapellmästare
vid ..Theater an der Wien", med 200
marks månadsgag?, hade han begynt

Rob. l)olmqvist
Cognac-, Punsch- och Vinhandel

Åndregatan 9

spara och förblef sparsam äfven sedan
lyckan utströdde sina rikaste håfvor i
hans kem. Alldeles oanade, fabelaktigt
stora voro de materiella resultaten af
hans tondiktarevärksamhet och bans
efterlämnade förmögenhet uppskattas
till en miljon mark.

Han var utgången från ett borger-
ligt hem. Fadren var urmakareiWien
och sonen var bestämd att öfvertaga
hans värkstad, men det gick trögt att
lära urmakeriyrket och demångaklockor,
sonen iördärfvade, bestämde omsider
den gamle Wienborgaren att låtasonen
få följa sin böjelse och bli musiker.

Millöcker hade en hård kamp att
bestå innan han slutligen slug igenom.
Imänga år arbetade han som kapell-
mästare vid smäteatrar i provinserna
och hans värksamhet inskränkte sig
tillattkomponera musik förndiePosse".
Oftast underkändes hans arbeteoch den
beryktade Wiendirektören Stampfer,
som brukade fara på upptäcksresor ef-

ter musikaliska förmågor, förklarade
honom helt enkelt för rändvändbar.

Det var emellertid Posse"-musiken,
som drog uppmärksamheten på honom.
Han hade väl lämnat bidrag till ett
70-tal af dessa teaterdiktningens dag
sländor, då den sista af dem Tre par
skor" väckte uppmärksamhet genom
Marie Geistingers utmärkta framställ-
nirgskonst.

Millöcker hade nu fått ett namn och
i sällskap med den temperamentfulla
skådespelerskan gick han på upptäckts-
resor i hela "Wien efter dessa friska,
originella visor, som utgöra folkets me
lodiskatter och som utgjorde temata för
hans operetter. Hans egna källor voro
lika rika och hans uppfinning var så
yppig och flödande att han t. ex. ge-
nast hade i beredskap den berömda
valsen i Tiggarstudenten u:„Ack jag
gaf henne blott uppå skuldran en kyss*
så snart hans librettist Genée föreläst
aonom texten.

Bland hans musikaliska kvarlåten-
ikap torde många melodirika, anslående
operetter komma att upptäckas. —
Man har redan — inom Wiens musi-
kaliska kretsar — kunnat omtala en:
.Don Benito" och af de redan upp-

Paus
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/ AXEL PiHLGREN. Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889

Tji- k Stil!g111.
Annegatan N:o 8.

Tel. 2268

Kauluksenne,
Kalvosimenne £$^%

Paitanne Mnf*Kravattinn, BilÄlss

m pnkutarpeenne ostatte
"V halvimmalla.

Herrain-vaatetusliikkeestä SAMPO.
Mikonkatu I. Telef. 893.

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

Kostymer, Paletåer och Benkläder för fest-,
visit-, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om-
sorgsfullt.

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

Färdiga kostymer,paletåroch benkläder på lager.
Frackkostymer uthyras.

Seklädnads-JBolagetA.a,lto &C:o
Banffatan JV:o 9. Tel. 15 OS

Ivar Schoultz

Linoleumsaffär
Boulevardsgatan 28

SUOIW. TEAATTERI.
Perjantaina Helmik. g p. igoo

KRISTITTY.
(The Christian.)

4-näytöksinen näytelmä proloogineen. Kirjoittanut
Hall Caine. Suoment. Aino Malmberg.

Henki1ö t
Pastori John Storm
Lordi Storm

Kaarle Halme
Axel Ahlberg.
Emj] Falck.Pastori Quayle

Glory Quayle . . .
Isa Lamplugh . . .
Arkkididkoni Wealthy
Lordi Robert Ure .
Horatio Drake. . .

Katrt Rautio.
Benjamin Leino
Adolf Lindfors.
Oskari Salo.
Knut "Weckman
Eino Salmela.
lisakki Lattu.
Pietari Alpo.

Farao-kuningas". .
Teaatterin johtaja . .
Veli Paavali ....
.Rouva Callender
Polly Love....
Betty I
Nettie kolme sulotarta
Letty JLiza

Mhnmy Leino.
Maria Rangman
(Kirsti Suonio.
Tyyne Finne.IElvira Willman.
Helmi Tähtinen

Näytökset
Proloogi. Lemmen tid risteilevät. (Peelin linnanrau-

nioilla Man saarella). (Kaksi vuotta kuluu).

i:nen näytös
Kulchatcmppdi. (Sali varieteessa Loutoossa). Viikko

kuluu.
Toinen näytös.

Orjantappuraknnmu. (Klubihuone P. Maria Mag-
dalenan kirkon vieressä Soliossa). Viikko kuluu.

Kolmas näytös.
Lemmen voitto. (Gloryn linono Clements Innissä)

Tö kuluu
Neljäs näytös.

Lemmen uhri. (Klubihuone P. Maria Magdalenan
kirkon vieressä Sohossa)

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B Ja
loppuu k:lo V2"
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Franska Lifförsäkrings-
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9
iAktiekapital:12 miljoner Frcs.

Garantifonden: 98 miljoner Frcs

9
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Bolaget meddelar fördelaktigaförsäk-
ringar af alla slag. Genom samarbetemed
sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
baine et la Seine beviljas de försäkradevid
sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för-

iI
9

g&krade och hans familj, som ock (le per-
soner, med livilka han står i affärsförbin-
delse för den oundvikliga förlust, som en
sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-
ler en olyckshändelse medföra. Bolaget efter-
skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
premierna för hela sjukdomstiden och utbe-
raiar 3/4 aI kapitalet, om sjukdomen är obot-
lig och resten vid dödsfall!

|g)i Bolaget L'Urbaines försäkringar äro 0\gyl därför särskildt att rekommendera för lier-
*0) rar allaisiiiiin, då det gäller att säkerställa ***£(/
(Sgh större affärsföretag genom lifförsäkring, &h-
-ijw emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-

samma störingar svårare sjukdomsfall all-
gJJV tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- Ä)^£jj! ges- och förlagsman stora förluster. ]fvf
«{j) För dessa väsentliga fördelarerfordras

t icke några extra premier utan endast att gJÄjden försäkradeafstår från den årliga vinst- j^
andelen. «/

&R* Generalagenturen:H:fors, Ö. Henriksg. 1. 0?)

H Qarl von <3%norrincj.
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wHelsingfors ElektriskaA. MiScaiiiler AktiebolagBelysningsMikonkatu II Tel. 303
Oikeita \\> W Kasarminkatu 27 Telef. 916

Viinejä,, Konj&kkia,
JRoxnmia. ja Lilcöörejä. Toimittaa sähkövaloa. Ledig annonsplats

Pyytäkää hintaluettelo! $
iiBHI! Myy sähkötarpeita.

Gambrini Resmurant.
CD

3

SM
CO

Sivori & 4f 4f
é Merikannon
Pianomakasiiiif

Wiipurissa gHelsingissä
Aleksanterinkatu 21. jjj Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. W Tel. 29 22.

förda torde mera än en komma att
framdragas ur glömskan.

Därmed må nu blifva hurusom helst.
Det säkra är, att den blygsamme spel-
mannen, som på själiva nyårsaftonen
*ör alltid lade ned sin stråke och sin
penna iBaden, i föreningmed Strauss
°ch Suppé bildade en treväppling, som
förvärfvat sig världsrykte. E.

-<""►-

Teater och musik

Stående fransk teater iBerlin. Den
danska tidningen La Fronde" lämnar
numera bestämda uppgifterhärom. Det
yore enligt bladet afsedt att i Berlin
inrätta en fast fransk teater,hvarsled-
ning' skulle samfäldt omhänderhafvasa* Herr Guillaumet, ordförande i iör-
eningen "Association générale des ar-
tistes dramatiques et lyriques", samt
lrektören för Gymnaseteatern Chau-

bard och ditektörSigmund Lauteiiburg.
'de ännu icke vara definitivtbe-

s'-ämdt å hvilken teater man kommerx anordna föreställningarna, men an-
är att det blir å.NeueThea--1 " Säsongen skulle vara tre å fyra

n^nader och börja med april detta år."er säsongens slut skulle sällskapet
||^^^.tournée omfattande de för-

B-ka städer. Eepertoarenkom-oämsta

Tobaksfabriken

'"SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommende
ras åt tobakskännare; försökSamson I'
.,Samson 2" (Trämunst)'cken) och "1899"

me att upptaga säväl klassiska stycken
som den modärna franska litteratu-
rens förnämsta alster för scenen, ai
Augier. Dumas, Sardou m. fl. och hvad
annat framgångsrikt gifves å Paris
teatrar. Företaget har af tongifvande
kretsar i Berlin omfattats med mycken
sympati och äfven kejsar Wilhelm sä-

ges synnerligen intressera sig iör det-
sammas framgång. Sällskapet komme
att till stor del utgöras af medlemmar
från Vaudeville- och Gymnase teatrarna
i Paris och personlistan upptager redan
namn ss. Dieudonné, Rénot, Guilry,
Noblet, M:elle Yahne, M:me Caron,
Décori och Mévisto.

Musiken på Pariserutställningen. Vid
ett iParis för någon tid sedan hället
möte under undervisningsministernLey-

«uas presidium, diskuterades bl. a.mu-
sikens ställning vid expositionen denna
vår. Ministern inledde diskussionen
med ett andragande däri han sade big

hafva uppgjort ett förslag förmusikens

representerande vid utställningengående
bl. a. ut pä att gifvaallmänheten en in-
blick iden franska musikens historia,
allt ifrån dess ursprung och intill när-
varande tid. Tör detta ändamålborde
en utgallring ske bland de mest fram-
stående värk från alla tidsperioder,
äfven sådana, som härintills aldrigblif-
vit utförda. Utförandet af denna plan
skulle anförtros åt Le Société des
Conserts'' hvilken under kapellmästarens
vid Stora operan, Taffanels ledning
kommer att utgöra den officiela orke-
stern. Däremellan ägde in- och utlan-
dets eventuelt sig anmälande musikali-
ska föreningar låta hörasig. Kommis-
sionen for sångföreningar komme att
föranstalta internationela och nationela
sångtäflingar. Till president vid kom-
missionen för musikstyckens utförande
utsågs Saint-Saens.

«<-►

Ett och annat.
Hcad man begår af skådespelarena

kan den f. n. på ett sjukhus iLondon
intagna skådespelerskan miss Mande
Jocelyne nogsamt omtala. Den förtju-
sande miss Maude hade sig antörtrodt
den kvinliga hutvudrolen i ett under
tvä månaders tid hvarje afton uppfördt
sensationsdrama _Kno"\vn by the police"

(Bekant för polisen) och hade att där-
vid utföra följande gymnastiska presta-
tion:— Frånen högtliggandejärnvägs-
bro under hvilken djupt nere löper en
annan banlinje, — ser hon dramats
hjälte af tvä skurkar fastbunden vid
skenorna för att själffallet bringas om
litvet af ett stället inom kort passe-
rande blixttåg. Lyckligtvis erbjuda sig
några tillhandsvarandepersoner att hän-
gande sig, den ena vid den andra, bilda
en människostege längs hvilken den till
yttersta förtviflan bragta hjältinnan
klättrar ned och i sista ögonblicket be-
friar sin redan hälft vanmäktige älsk-
ling irån det förfärliga läge hvari han
befinner sig. Isamma nu hon afskar
det sista bandet brusar taget förbi.
Under denna klättring, pjälffallet un-
derstödd af osynliga mekaniska appa-
rater, har miss Mande emellertid ådra-
git sig så svåra skador, att hon för
undergående af läkarebehandlingnu för
några veckor nödgats inhibera sitt så
heroiska räddningsarbete." 4»

prick alltid

JVloßopole sec"!
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Emma KriiH's
W OME AFFÄR

Inneh. Emma Wickström
Ologatan 3,

är ständigt försedd med det nyaste ibranchen och
utför förstklassigt arbete.

Ledig annonsplats

M. W. Dahlgren.
Punsch= o.

Vinhandel.
Goda varor o. billigaste prisen

Brunsgatan N.o ii.

N. EspSanadg. 33 St Unionsg. 28.
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W:m. EKBERG. Cognac-, Punsch- och Yinhande!. Älexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödar kolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
riens och rosfeberns bakteriepå

en minut
enligt intyg från

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

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

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

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor Ii
Köohs Institut iBerlin.

D:r Girand, vidMunicipallaboratorietiParis

D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo
ratorium å KliniskaInstitutetiSt. Pc
tersbuvg

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

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

Helsingfors Tekno Kemiska La- åt
boratoriiim Södra Esplanadg. 8. m
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" Brefpapper "
4» rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "
$ ska sorter, linierade och olinierade.
j Firmatryck utföresbilligt. J
I Dahlbergs Pappershandel,|
it Alexandersgatan 15.

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Lördagen den 10 Februari kl. 8 e. m
Abonnement N:o 6

För l:sta gången

Pater Moster.
Dram på vers i 1 akt af Fran^ois Coppeé

Personerna
( En officer

Zelie.
Rose Morel.
Kyrkoherden.
Jacques Leroux Grannhustrun

Soldater.
Belville imaj 1871

För lista gången

et resande teatersällskap.
Lustspel i 2 akter med körer och kupletter

af August Blanche.
Personerna

Sjövall, teaterdirektörilandsorten,
ulander, \Grip. / aktörer vid lians teater.
Ek, j
Gråström, rik garfvare från Vestervik.
Theoclor, hans son, anstäld vid Sjövalls teater
Josephine, Sjövalls dotter.
Källarmästarn.
Maskinisten.

Aktörer, Aktriser, Kypare och Teaterpublik
Handlingen föregår i Vimrnerby.

Representationen börjar kl. 8 e. m. och slutar omkr
kl. IO.:io e. m. Dörrarna öppnas kl. '/,8 e. m.

Gröna biljetter
Biljetter säljes alla dagar iTéhan-

deln midt emot Svenska Teatern (Argos
hus) samt representationsdagen afven å
Studenthuset fr. kl. 5 e. m., hvarjämte
de äfven kunna abonneras per tel. 2099.
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"MOBOJOIG SBC,,
fieidsiecK § €:0 Reims,
serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos de
flesta vinliandlande såväl i
Helsingfors somilandsorten

& &■

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

« t itu% rfriii■"!

Q

S

0
81

V Champagne 55
3 IVSont de Bruyére *
2 säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- gj
tioner. Parlila&er hos

o Ernst Tollnsidei". *"
Q S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchestern
J. C. Schwarz.

Fredagen den 9 Februari 1900

Program
Goublier1. Marcbe Gaillardc

2. Am Altar Sinigaglia
Strauss.Die tanzendo Muse. P. M

4. Chanson de Lucinette .
5. Wiener Humor, Walzer
6. Ouverture isabucco" .

Gauvin
Bab.
Verdi.

7. AV:r Lobcn^^^zg Komzak.
W^Lammermoor" ■ Donizetti

von ,!asmiLJ. i-.:"'».!!). ill ■
ID. 1-ai^^^^H
11. Vivat. (Te^oä^^M
12! Die AValten liocll

Silber
Marsel

ÅstrtöSofs Tobak
Se Papyrosser

ständigt på lager uti

Fredr. Edv. Ekbergr.
Tobakshandel

52 Alexandersgatan 52. Telefon 1448

Fredr. Edv. Ekberg.

k KonflitoriHamn
52 Alexandersgatan 52

Helsingfors
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Sörnäs Pilserier!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktieBryggeri.
.:■ ■..■■.*.>.o-MtSKSKfH

Nissens
världsberömda // Bröstkarameller

för hosta, förkylning, inflammationiluftröret,
kittling istrupen, etc

Försäljes hos alla herrar Drog- & Kolonialva-
ruhandlande i landet. Parti från enda tillvarkaren

Hissens Åig Karamell Fabriks Bolsg
Helsing-fors.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

C. Schwartz.
Lördagen den !ö Februari 1900

Program:

vnnim

J.

Sousa
Wagner
Granado
Delibes.

Sommci

Maspagni
Robert.
Sidnev-.Tones10. Potpourri avs Geisha" . . .

11. Im Automaten-Salon, Potpourri Vollsted
on: Eine Fami
inni Asitomat,-

Der klcinp

?Tmklil ISnlmiJM-lio D(irl'iml>
) Uhren-ABthell

I.\llinr:l;'l Versehiedéb
gen, Weckei

Schwarzw.Spieluta
ph. oiiuMi Marsc]

ter dem Siegesbanner Marsch .Bion

Prima finskt
fabrikat!

Hvit & Röd
Betydligt öfverlägsetalia

s. k. Putsextrakter.

yabriceras ensamtaf/
\MLRICH,AtipEFZÉm!y

Bepröfvadsedan män
ga är cdi erkänd s s B
bästa putsmedel tor mes-
sing. koppar och nysilf-
versaker etc etc. lör-
täljes hos HrrJern-och
Kolonialvaruhandlande

m fl.Teleion N:o 2059

1. Manhattan-Marsch. .
2. ans rUe nzi
3. Hamburgerin, P. M. . .
4. Intermezzo avs Naila"
5. Wiener Fresken, Walzer .
(j. Lustspiel-Ouverture . . .
7. Pipsi-AValzer
8. Fautasie Cavalleria rusticana1

9 O sag' es noch einmai, Lied

Béla

*

s^i

9md

Ledig annonsplats

Helsingfors, HuvudstadsbladetsNya Tryckeri. 1900

Då jag öppnat en ny

3
i gården N:o 6 vid Wilhelmsgatan

får jag hos den ärade allmänheten vördsammast
rekommendera mitt lager af ryska och finska mö-
bler samt researtiklar och korgvaror m. m.

D. K. Papa=Anastas

12. U


