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A. W. Eklund & C.o
Skilnadsgatan 19. Telef. 3!0

Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billiga priser

N:o 18.
»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. €€€e>
H. W. L!LIUS.

cö
cö
C3j]
e/2
cö

cö

cö

CÖ

"Co
ts=Jca

Jakob Ljungqvists

iska AtelierFotogra
Alexandersg. 19

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

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

Axa Lindholm
Taoisseriaffär,

Alexandersgatan 7. Telef. 638

K. G. L,ehto
Skrädderiaffär.

Fredriksgatan 40. Telefon 19 14,

Lager af fina tyger och färdiga kostymer
m. m. Modernt och omsorgsfullt arbete.

M. XV. Schalin.
Not- ooh.lustrumenthandel.

Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 12 51.

Största lagerafFlyglar,Plauinos, Orgclliarmonicr.
& orkesterinstrament. Specialitet: Flyglar & Pia>
ninos från rärldsflrntan

Carl Bechstein iBerlin,
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Helsingfors Elektriska
Belysnings ÅktieMag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier. j

I

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 11 Oktober

Inkasso & Fastighetsbyrå.

Svenska Teatern.
Onsdagen den n Oktober 1899,

kl 7,30 e. m
för andra gången

Människans
rättigheter.

Skådespelifyra akter af Friedrich VOII Wrede. Fri öfversättning
Axel Wijkander

Personerna

D:r Pliilip,läkare

Carl, hans son i första giftet

Anina, hans andra fru

Hanz Lutz, apotekare

Fritz Hart, handelsresande

D:r Brauie, lärare

Fru Brause

Maria, tjensteflicka

Handlingen tilldrager sig ien tysk småstad ivåra dagar

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

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 2J.
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fotografiska fian<!e!s- $ Tabrii<s=
aktiebolaget i Tinland

$&$& Helsingfors €$&$

SffiSäy

I. Fotografiska artiklar,
11. Fonografer, Graphophoner

111. Scioptikons,Kinematografer■'éntgen- och Medicinska apparater.
I N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp.
\A.utomobiler, Velocipeder.
VKontorsinredningar, Skrifm.askiner.

IV.
V.

Mikaelsgatan i, Itr

„SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:
Alla dagar : ;w- ■ ■.

-
Middagskonsert

Wiener Damorkestern J. C. Schwarz.
från kl. 3 e. m

ITEIIEB AmPOLLO.
= MAGASIN DU MORD.

C *P IVDTOTinOTI. åWT Fotografisk Atelier.
V, Jt " JJ JL MiMMÅM'&£LM Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk, pr duss
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„SVEA"
Brand & Lifforsäkrings

Aktiebolag
Kontor

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228
J. N. Carlander.

1899

Georgsgatan 18, Telefon 2110.
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N:o 1Mikonkatu
Mikaelsgat Telef, 893

Äkta

Viner ooh spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren
Unionsgatan 17

Nya Tapisseri affären
Hagasundsgatan 2,

Telefon 3201

Herr Lindroth Största urval.
Fröken Bonnevie, Stor flyttningsrealisatioti

med„ Svanström 20 proc. rabatt.
"883S& Nya Glasmagasinet -igsset

Herr Svedberg, 3 Blikaelsgatan 3.
Oscar .Alexsiz.

Hultman

G. Tahfs„ Stavenow
Fröken Lindmark. TncötvaruaffärYlle &
Fru Lindh

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser,

Hnfvuddepot af Dr. Lahmanns xm- j
derkläder.

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

Kontor Vestra kajen 18
0. F. OARLANOER.

Alla aftnar

Aftonkonsert
från kl. 8 e. m
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Helsingfors Nya Musikhandel
Fazer & Westerlund.Paus.

1$i^
Största Not- ech Instrumentaffär

Kör ur op. „Furst Igor" (ny) Borodin Nyheter!
Danse de la Gipsy Karl Flodin, Suite Migvonne.

Ernst Milck, Två Impromptus.
Egmond Hartmuth, Widmung, Omistus.

Meyer Hellmund, Deux Chansous.
Einar Cronstedt, Beroeuse.AKTIEBOLAGET FINSKA JERNSÄNGSFABRIKEN. Societetshuset

Enda Specialfabrik i Finland för
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER. Faltins Bön för Finland

f. solosång eller körBetydligt billigareän de utländska.
Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandersgatan 50.

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN Fazer & Westerlund
Alezandersgatan 36MS Kefcnberg,

HA3131OND.OBS.! Fullständiggaranti

som skrifver såväl rysk som vanlig skrift,
Finnes på lager hos
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Carl Jacobsen «& C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien.
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Det länge bebådade och efterfrågade, af
Herr J. G. Breitholtz konstruerade nya
bläckhornet

Tornbergs
IL > L Ls<wj I i.€k,Å.A%A.%AA

„@t>timusuär flyttad till
är numera tillgängligt ihandeln

4kS, Esplanadg. 12
("Wasa A.ktiehanks hus).

Fris Fmk 3:SO.

OPLRAKALLAREN, liddags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte
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Harald Wasastiernas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4
BODEGA ESPANOLA

(Etablerad 1883)
Helsingfors.

Aktiebolaget Norra Bryggeriet FiSharmooiska Sällskapet.
"ekommenderar sina välkända tillvärkningar

Försäljningiparti ocliminut afendast äkta utländskaProgramÖl, Iskällardricka. Läskdrycker samt Mjöd Viner db
Telefon 19 17 Spirituosa

6:te Nya BarngarderobenFharlnitfiFftlillulålilull u
tt i r
ntt V* em 's * v!Is s ii■ Sä i ni

Ständigt lager af färdiga

Populära Konserten [ Jj BARNKLÄDER.
Smörgåsaffär

i Telef. 4 91Michael&gciLuÄ Torsdagen den 12 oktober 1899

JULIUS SJÖGREN
m.Raelsgatan 4, Centrals bus.

Konsert-OuvertureYlle- och trlkovaruaffar. „Frulilingsstimmen", vals .
Välsorteradt lager. Billiga priser Andante, för stråkork

Bacchanale

Tel. 2776.IjQIQ■*Tel. 2776

såjrad, klufven, liemkörd, per telef. Ouverture till op. Phedra"
Hyfladt ocli ohyfladt mrke. Konsert (D moll), för violin

(hr O. Braun.)

Suite N.o 1ur L'Arlesienne. Bizet.
Prelude. Menuetto. Adagietto. CariJlon,

Paus

mZ*

Svenska teatern

Iförgår hadepremierpubliken infun-
nit sig till teatern mangrannareän van-
ligt, så mangrant, att då alla intagit
sinaplatser, skulle manknappast kunnat
finna plats för en promenadkäpp isa-
longen. Och där gjorde sig från början
en viss nervös spänning bland publiken
märkbar. Man väntade med otålighet
att få se sin gunstling från i våras,
Karin Swanström. Man ville konsta-
tera, att man icke i minnet öfverdrif-
vit sin uppfattning om hennes glänsande
prestationer under den korta men ly-
sande gästspelssejouren för ett hälft
år sedan och man var, låtom oss oför-
behållsamt erkänna det, icke heller fri
från det nyfikenhetsintresse som nyför-
lofvade personer alltid tilldraga sig.

Och man behöfde sannerligen icke
lång stund efter det ridån gått upp
öfver första akten, för att konstatera
livad man önskade: att nian hade fram-
för sig en skådespelerska med guds

j nåde och att man kunde vara fullkom-
ligt lugn för att allt skulle bli gjort
som det borde.

Pjesen heter BMän ! heter"
och är skrifven af en tysk som heter

Försök
Oiesterlund $ &o$
nu utkomna extraflna Monpensier, chokoiad,
cocosnötts, valnötts.mandel m. fl. fyllningar.

von Wrede. Styckets innehållbehöfver
jag icke beskrifva, då det redan fun-
nits refereradt ide dagliga tidningarna.
Det är en ganska fin och medmycken
uppfattningochmänniskokännedom gjord
psykologisk studie,sann och konsekvent,
ätmiostone för hufvudpersonens vid-
kommande. Jag läste i någon kritik
att författarenbesitter stor teknik. Det
är ju möjligt, men jag tykte att man
på flere ställen ipjesen kunde spåra
raka motsatsen. Isynnerhet slog det
mig som ett tekniskt fel, att författaren
i andra akten låter giftflaskan spela
en så stor roi. Den uppträder icke
mindre än två gånger och den andra
gången med sådan påtaglighet, att sä-
kert icke en enda människa isalongen
undgick att fä klart för sig, att Anina
(frk Swanström) skulle komma att an-
vända den innan stycket slutade. Hade
det inte varit riktigare att publiken
först då giftflaskan begagnades hade
fått påminna sig dess förekomsti huse

såsom någonting helt naturligt och
själffallet? Men sådant gör ju mindre
till saken, stycket är ialla fall mycket
spelbart och mycket intressant.

För att nu återkomma till spelet så
vet jag sannerligen inte hvad jag skall
säga om frökenSwanströms spel. Gitter
jag icke upprepa de visserligen sanna
och betecknande men just därför alltid
återkommande fraserna om det fint be-
räknade, raffineradt återhållna spelet,
om de med nästan omärkliga medel
åstadkomna stora värkningarna, möjliga
endast för den intelligenta, meden säll-
spord intuitionsförmåga slösaktigt utru-
stade skådespelerskan, så återstår mig
ingenting annat än att istum beundran
rulla mig istoftet för det konstnärskap
fiöken Swanströmidenna pjes presterar.

Min granne på parkett, en hederlig
borgersman, sade efter tredje akten:
»men detta är ju inte något spel als.
det är värklighet". Ja — och jag hit-
tar inte på något mera betecknande
att säga.

Fäst er vid t. ex.bara den lilla slut-
repliken i första akten. Det är bara
fyra ord: det är för sent". Frök.
Swanström säger dem icke. De skju-
tas långsamt ut mot publiken, likfor-
miga, fuktiga och tunga som nyslagna

tegel, klart målande den gränslösaför-
tviflan, som i detta ögonblick gripit
Anina. Och den tomt stirrande blick,
som beledsagar orden går tvärs igenom
åskådaren och kännes på hans rygg.

Öfriga medspelande fyllde sina roller
väl. Herr Swedberg, Hans Luzt, spelte
sin roi mycket konsekvent, oaktadt jag
för min del gärna skulle sett en något
annan nyans på personens bonhommie,
litet mindre sentimentalitet och litet
mera manlig hjärtegodhet och val-
vilja. Men detta kan nog också bero
på själfva rollen, som till sin anlägg-
ning är väl tysk. Herr Lindrothgjor-
de d:r Philip vårdadtoch korrekt, men
herr L_ är ung och ännu så länge väl
manierad. Man ville icke vara med
om att tro på det, som Philip i början
af fjärde akten fordrar hänsyn för:
hansindividualitet.

Herr Hultman gjorde den tyske Rei-
sende in Wolhvaaren und Trikotage
mycket riktig och trolig både till spel
och grimmering och fröken Bonnevie
framstälde gossen Carl så bra.som en
flicka kan spela gosse. Fröken Lind-
mark (fru Brause) smakade allt för
starkt landsort.

Jag bör tillägga att fröken Swan-
ström bar en enkel svart, men hyper-
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Ungarisch

som finnes är

Foroni.
Strauss

Tschaikowsky
Meverbeer

Massenet
Wieuxtemps.

Saint-Saéns
Moszkowski

I. ■ . ■' Bostßliningar emotta-as.
F. LarssonV
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A^ls, ti©t><3l^.®ot
IRIS

29. Fabiansgatan 29.
Generalagent för Ziiberty C:o. X.mt. London.

Möbeltyger:
kretonner m. m.
Möbler & mattor,

halfsiden, velveteen, gobelintyger,
Engelska lampor och metallvaror.
Konstnärligt krukmakeri.

A, Hallonen
herrekspsnnosäitär.

Prima varor och billiga priser
Georgsgataa 16 & Hylandsg. 7,

Tafwelramar,
Speglar,

Om.forg-yllmiM.g-ar,
Uteslutande egna fabrikat.

Egen ramlistfabrik istaden

Sven Strindberg & C:o
Norra Esplanadgatan 37...m______m_m._m_._.„„_a____c=,i.i. „..„.i ■■

jC.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,
Alexandersg. 46. Centrals Irns,

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. tillbilligaste priser.

Dricksglas släta S: 50 per dussin
ri.o med slipad rand !: 30 per duss

W. Henriksg. N:o 14.

Wilh. Lamberg9.
Telef. 23 49.

Lorens Malmström,Herrekineri
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Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
jpersonsSUOM. TEAATTERI. fjfickmaskinep.Keskiviikkona Lokak. 12 p. 1899
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Stickade varor såsom strumpor,
barnklädningar, gosskostymer, damtröjor
lar m. m.
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Ullgarn i flere nyanser och schatteringar från
Fmk 5:50 till högre priser.

Helsingfors, Mikaelsgatan 2.
Åbo, Slottsgatan 17.
Wiborg, Alexandersgatan 27

Th. Neovius.
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Helsingfors Elektriska w
$ Belysnings Aktiebolag nKasarminkatu 27. Telef. 916.

Toimittaa sähkövaioa.
Myy sähkötarpeita.

O. Öländers

Skilnadsgatan 2

OQGQGeOOGGOO©©
"M. imaair ._■

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

Kostymer, Paletåer och Bsnkläder för fest-,
visit-, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om-fjantfas sorgsfullt

Godt material, fin snitt och skickliga arbetare
Priserna särdeles moderata.rekommenderar s na tillvärkningar

Färdiga kostymer,paletår ochbenkiäderpå lagerLappviksg. N.o 8
n 3i 91. Frackkostymer uthyras.

Beklädnads-BolagetAalto & C:oOOOOOOOQ Mangatan N:o 9. Tel. 15 05.
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Befordrar hårväxten
i Ir.g-n .rrote_. _,__'_!

äckan filre1 gånger j„,
Kamni

! t; BrhåUos ide Sosta apoiok
'

if drog- ooh Jiariymaffaror i
j | saiat 1 parti genom

IGUIDOHORNBORG.Helsingfors
Tolefon 1551
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JL Nikander
-:ai._.i Si. Te!. 308

Oxkeita ty ty

Viinejä,Konj'akkia,
Bom.rn.ia ja Uiköörejä.

?,i Pyytäkää hintaluettelo! $

öambrim Restaurant.
Sivori & é 4*

4* Merikannon
Piaiiomakasiiiii

Wiipur is s a
Aleksanterinkatu 21.

Tel. 542.

s M Fabrik & kontor,ittelsingissa T
Wladimirinkatu 20. -^m^Ékty Tel. 29 22. ©©Ci__..^^ OQ

damasker,
underkjo-

i
te,-,.
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modärn, raffinerad toilett och att hon
vid första representationenfick mottaga
tre stora blomsterpjeser och salfvor af
applåder.

"— «-"►—"

Teater och konst

Proombrytningsfel TOnställde^^^grambladets senaste nummer. Frånun-
derstreckaren „Två konstnärer" hade
gex rader från föregående spslt blifvit
satta islutet af artikeln. Sammanhan-
get är dock lätt skönjbart.

nColinetti" (ett slags fordom bruklig
fruntimmers-hufvudbonad), lustspel ifyra akter af G. Lenotre och G. Mar-
lln, hvilket månadertals behärskade re-
pertoaren å Odéonteatern iParis, har
1 Alfred Halms öfversättning och be-
arbetning af fru direktören Nuscha■Butze förvärfvats till uppförande å
Xeues Theater i Berlin och skall i
medlet af oktober gå öfverscenen där-
städes.

x""*n Wiesbaden telegraferas: Ahärvarande Residenztheater uppnådde
gar den uppsluppna farsen „Die'

Wahrsagerin" af Jarno och llickelt
en storartad succés de rire.

Å Tivoliteatem iBremen har en ny
enakts operett Em Abenteuer" af
Friedrich Korolanyi uppförts för första
gången och mottagits mycket välvilligt.

En ny balett »Olga" af Eugen Brull,
musiken af Jos. Bayer, slog an på
publiken å Deutsches Landestheater i
Prag.

IbadhussalongeniScheveni?igenägde
under dagarna 23—25 avg. enmusik-
fest rum, som gjorde stor succés. Stör-
sta bifallet vakte sångerskan Marcella
Pregi från Paris och pianisten Busoni.

Arthur Schnitzlers skådespel Das
Vermächtniss" rönte god framgång vid
första uppförandet å Residenztheater i

Dresden.

Ä kurteatern iBerg (Stuttgart) vakte
en ny fars „Das Findelkind" af Lestocq
och Robson vid första uppförandet
lifligt bifall bland publiken.

Tobaksfabriken

'"SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommende-
ras åt tobakskännare; försök „Barnson I"
„Samson 2" (Trämunstycken) och "1899".

Kontramärken i de japanska teat-
rarna. Japaneserna ha hittat på ett
originellt medel att ersätta kontramär-
kdna. Det består helt enkelt i att
åskådaren själf stämplas, precis som
ett får.

Då någon af publiken vill lämna sa-
longen under föreställningenslopp, sät-
ter vaktmästaren med en kautschuck-
stämpel på hans hand ett märke, som
hvarje afton varierar till form och färg.
Då åskådaren återkommer, kastar vakt-
mästaren en blick på hans hand, kon-
staterar tillvaron af märket och låter
honom passera

Systemet är fördelaktigt både för
teaterdirektören och för publiken. Ty
om inte åskådaren kan missbruka sitt
kontramärke, så kan han å andra sidan
vara säker om att inte tappa det.

Vid Lomberg-tournéen, som för när-
varande gästar i Xorrköping, är som
gäst engagerad den berömde tenoren
s:r Giovanni Cokinis. välkänd för Hel

singfors publik från italienska operans
härvara

Madame Eéjane skall med sitt säll-
skap gastera å Eaimundteatern iWien
den 26, 27 och 28 dennes och upp-
träda i tre nya roller från senaste
Parissäsong.

„Die Goldgrube"' är titeln på en ny
fars af Karl Laufs och Wilhelm Jacoby.

Två nya skådespel afMoritzMaeter-
linck, den bekante belgiske författaren,
Ariadne och Blåskägg" och -Syster
Beatrice", skola sättas i musik ech
öfversättas till tyska, engelska och fran-
ska språken. Musiken till det först-
nämda stycket komponeras af Paul
Dubas

prick alltid

„jMonopole sec"!
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i:m, EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.

Onsdagen den Ii Oktober 1899

Program
Neidhardt
Stritzl.

1. Fiakermarsoh . . .
2. Avs Liebe, Gavotte.
3. Lustspiel Ouverture.
4. Douauwellen, Walzer

Kéler-Béla
Ivanovici

5. Meditation Bach-Gounod
Verdi.6. Fantasie avs „Trovatore"

Komzak.
Sprowacker

7. Lustiges Marschpotpourri . . .
8. Verlorenes Gliick, Lied . . .
9. tjber den Wellen, Walzer . .

10. Verliebt,verlobt.verheirathet,Schc
Rosas

Schwarzpotpourri
11. Quadrille atis „Flederniaus Strauss

EosejI12JloTTPgnjn^^rsi

F::.::. .: AAAAAA.

Havanna
MeiQAj*p.Eji^

EKBERGS
CIGARRBUTIK.

-& Alexan&e.igerta.n O

Salon Pilsner
J. K. Kröckels Bryggeri

.
Helsin rs, II Xvr Irvckeri, 1899

Försök Colors

Puts- & Polerpulver
bästa putsmedel fö: metalaller

Coiour
Skurpulver

linnes till salu hos alla välförsedda handlanden
Färgfabriksaktiebolaget Color.

H.fors

>^^^^^>-> V

Al
Franska Lifforsäkrings-

I fiolåret w

UnuHlNc -I
0* Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.
■^■^■Garantlfonden:93 miljoner Frcs 1
o}< dar fördelaktigaiorsäk- äfto
sj? ringar af alla slag. Genom samarbetemed jf^5g5_9 sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
0} baine et la Seine beviljas de försäkradevid gm
Jj^ sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, g?

hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- Sgjj
gm säkrade och hans familj, som ock (le per- ggvSä? söner, ined hvilka han står iaffärsförbin- gC
S3>s delse för den oundvikliga förlust, som en
0h sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- &to,
Ss£ ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- 3*?igaj) skänker nämligen, såsom allmänt bekant, AU/
0\ premierna förhela sjukdomstiden och utbe- gjh
£ni taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- S?
<^S(I lig och resten vid dödsfall.
0h Bolaget L'Urbaines försäkringar äro gm
s< därför särskildt att rekommendera för her- Sj?(gjj) rar affärsmän, då (let gäller att säkerställa

OJ\ större affärsföretag genom lifförsäkring, im
Jj** emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- |S?

samma störingar svårare sjukdomsfall all- <§_^
gjjfo tid medföraoch hvilka ofta nogbringabor- 0\lA ges- och förlagsmanstora förluster. s<^För dessaväsentliga fördelarerfordras
åjh icke några extra premier utan endast att gm
*A den försäkrade afstår från den årliga vinst- ]S?

andelen. fsj)
gm Generalagenturen:H:fors, Ö. Henriksg. 1. gm

|| ©ar lvon <Xnorring. Éj
|^BSSS#SSSt#SSl^llll

I Brefpapper "
© rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "
t ska sorter, linierade och olinierade.

"
a Firmatryck utföresbilligt. |
| Dahlbergs Pappershandel, {

Aiexandersgatan 15.
s^s^e^s^s^e^soe^s^s^t^s

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödar kolerabakterier på en kalf
minut samt tyfoidfeberns, difte-
riens och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent i bakteriologi vid K,
Karolinska Institutet iStockholm.

D:r Axel Holst, Professori allmän helsovård
vid Universitetet iChristiania.

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

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

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

ratorium å Kliniska Institutet iSt. Pc-
tersburg

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

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

;; Champagne $
3 Mont de Bruyére I,

säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I
Serveras å alla större hotell & restaura- &*

tioner. Partilager bos
g Ernst Toliaiider.
Q S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

Fotografiska Atelier,
'i i 1 1 galan 3. pi

L , , , „ , ,t.,. . O&. MI6XB
'

tmt arbete utiöres,med billiga priser. HHHI
Atelieren har undergått remont.

1
.■

."-. <>,A>

W. Hartelins £*p

HHHH^SH

Prima vara,

SörnäsAktie Bryggeri.
■- :<.. .--.

mm

A

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.

W7SS ... ,;.

.
l__

serveras å alla i:sta klassens

Restauranter

\4f4f4f4f4f4*4f4f4f
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Dan
I
I

1 Mnnnnnlo.90 lypifi m„
fieidsiecK § &o Reims,
serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos de
flesta vinhandlande såväl i

5.
S
i*

Helsingfors somilandsorten

& & &
Y^ ~Y ~!{h

Partiorder upptages å lif-
försäkringsbolaget L'Urbai- s

■anes kontor, Ö. Henriksgatan
N:o 1. Tel 13 57

«H«««««««« MU
CO......
t/1
«l
Q

FrecSr. bä-s 'vbH w a Elcberd.
Bapri ■ I

Helsingfors

B Nissens
världsberömda J&

Bröstkarameiler * 1■nrog. vafuffi :: MHRör hosta, förkylning, inflammationiluftröretaI kittling istrupen, etc. 1[ Försäljes hos alla herrar Drog- & Kolonialval
ruhandlande i landet. Parti från enda tillvärkareil

Nissens Äng Karams.l Fabriks Bolag
Helsingfors.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

J. C. Schwarz.

Torsdagen den 12 Oktober 1899.

Program.
Lehar.
Mozart,
Strauss
Thomas
Strauss
Verdi.

Ouverture„Orpheus inderUnterwelt" Offenbach.
Komm denfrauenzart entgegen,Lied Företer.
Scenen avs „Micado" ......Sullivan.El Turia, Walzer. ......Granado.
Potpourri avs ..Geisha" Sidney-Jone;
Ungarisch Blut, Galopp Fechter.

Lj^uk, Cyuk, Marsch . .
Quintet avs „Cosi fan tuttiDonauweibchen, Walzer .
Entree-act avs „Mignon".
Gruss au Stockholm, Polka
Fantasie avs „Aida" . .

B

l
'0
n

ö

I

9
10
11.
12

19
4J

a

CO

Eo


