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Oskar AspeßunriL Möbelaffär. Centra! Passaren. TeL 28Ii

aåefogram~
Tidning för HelsingforsK. KröckelsJ. SVEA"

Brand & Lifforsäkrings
Aktiebolag

Bryggeri. Teatrar och Konserter.
Telefon 546 Kontor

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredagtager OLSalonPilsner J. N. Carlander.

N:o 60 Fredagen den 19 Januari 1900.
»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. » » »
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 16, Telefon 2770.
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Jakob Ljungqvis

ia Åte ierFotografis
Alexandersg. 19

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

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

Jfulutställning
Axa Lindholms

Tapisseriaffär,
Alexandersgatan 7. Telef. 638

Ledig annonsplats

H. XV. Schalin.
Not- och lustrumenthandel.

Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef.1251

Största lager afFlyglar,Piauinos,Orgelharaioiiler>
& orkesterinstrontent. Spedulitet: Flyglar & Pia-
iiiniis från rärldsfirman

Carl Bechsteiu iBerlin,

££^^€€€€€e
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier.

-^$^^^€€€€€€*
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Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 27
fotografiska Randeis= $ ?abriks=

Aktiebolaget i TiitfaMfwwSl^^^B^SSS*sKBfc

{MB£sBSp3*^^ti!ff M

Kontor Vestra kajen 18SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: C. F. CARLANOER.

HöteS lämp AftonkonsertMiddagskonsert
Wiener Dtmiorliesterii J. C. Scliwnrz.

A.TJEJLIEM A.POLLO.
MASASIM DU M9RD.

N. Esplanadg. 31CP TfeVRT^TJTfe A TTT Fotografisk Atelier." X , Al X jLVXiiXX^J3k,XLÅÅ Porträtter i visitkortstormat å 6 mk, pr duss

Alla dagar

från kl. 3 e. m

*»s Helsingfors ««*

I. Fotoffra&ska artiklar,
11. Fon.offra.fer, Gra.plioph.on.er

111. Scioptikons, Kinematoffrafer
JElöntgen- och Medicinska apparater.

N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp

IV. A.utomobiler, Velocipeder.
V. KontoTsijiredningar,Slzrif'maskiner.

Mikaelsgatan i, Itr

frän kl. 8 e. m
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Svenska Teatern.
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Fredagen den 19 Januari 1900,

kl 7^30 e. m.

och lördagen den 20 Januari 1900, kl. 6 e, m.

Barnföreställning

Regina von €mmeritz.
Skådespel i5 akter af Z. Topelius

Personerna
Konung Gustaf IIAdolf Hr Svedberg.
Fursten af Emmeritz Hr Malmström.
Eegina von Emmeritz Fru Lindfors.
Axel Lilje, öfverste för Osterbottningarne ....Hr Engelbrecht
Konungens läkare Hr Lindroth.
Larsson, svensk ) (Hr Lindh.
Bertel, finsk J officerare vid finska rytteriet. [Rr Klintberg_
von Alten, tysk Öfverste isvensk tjenst Hr Hultman.
Attilio Sforza, kardinal ooli påflig legat, jesuit . .Hr Lindroth.
Patcr Hieronymus, superior för jesuiternaiFranken. Hr Stavenow.
Anselm, ordens skattmästare Hr Eosqvist.
Helmbold, prior af fransiskanerorden Hr Hultman.
Första munken . . .
Andra munken . . .
Dorthe, Eeginas amma
Kätchen, kammartärna

Hr Precht.
Hr Lindström
Fru Lindh.
Frk Bonnevie

Svenska officerare och soldater. Soldater af slottet Emmeritz garnison
Munkar och nunnor. Kvinnor och barn af slottets invånare.

Stycket spelar islottet Erameritz iFranken, början af Oktober IG3I
Mellan första och sista akten förflyter vidpass ett ocli ett hälft dygn.

Börjas ki. 7,30 och slutas omkring kl. II e. m.

J. H. Wiekels
Vinhandei.

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

Akta
Uiner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

"ssssff- Nya Glasmag-asinet $€««*
3 Mikaelsgata.il 3.

Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär
Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser,

Hufvuddepot af Dr. Laliinaiins nn-
derkläder.

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

Alla aftnar

(Cafanis hus.)

—^

o

CD
O

er

Z
O

0}

mw-o



Harald Wasastjemas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
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lobn €ricsson
Möbelfabrik.

Vilhelmsgatan 6. Tel. 2536
&Beställningar mottages af alla slags möbel

och utföres modernt och väl.

OPERAKÄLLAREN. Middags-

« cd

La Rosa Habanera

Äkta Havanna Cigarrer
C. A. Menendez-Habana-Cuba.

Direkt importerade. Extra fin kvalitet
Representant for Finland:

Enrique Sa.nch.ez, j:r.
Helsingfors. Telefoner 22 5G & 9022

HrtuttfsHelsingfors
Smörgåsaffär

MicliaeLi aLuml 4 91

IAnna Åkerfeldts
MODEAFFÄR

Georgsgatan 4. Telefon 2145
Moderna vinterbaretter & mössor,muffar och boar

af skinn och krimtyg. Flor och vantar ialla färger,
korsetter och moderna rosetter. Allt till ojämförligt
billiga priser!

Tel. 2776. fl|Q1JJi* Tel. 2776

V©dj sågad, klufven, hemkörd, per teief.
Hyfladt och ohyfladt virke.

Restaurant
C- ?♥nybcrfl.

Bruno Poschner's""
Ätticksfabrik

rekommenderar

Filharmoniska Sällskapet.
Program

44;de

Populära Konserten
Lördagen den 20 Januari 1900

Ouverture till ..Niirnbergerdok

kan Adam
Seid umschlungen Millionen, vals Strauss

HamarikPrélude ur ..Tovelille
Alla marcia Sibelius

Paus

Ouverture till op. ?JLe Koi de
Lahore-' Massenet

a) Serenade melancolique"I föi. fTschaikowsky
b) Polonaise (A dur) J violin[Wieniawski.

(hr Oscar Braun)
Fyra sinfoniska danser Grieg,

Allegro moderato. Allegretto grazioso
Allegro giocoso. Allegro molto.

Paus

Fantasi ur op. Zigenarbaron". Strauss
Jiomanee ur op. Trumpetaren

från Säkkingen" Nessler
(hr Th. Nordin.)

Mosella marsch Sitt

Konserten äger rum i

Societetshuset.

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors.

Försäljningiparti ochminut afendast äktautländska
Viner &

Spirituosa.

Nya. Barngarderohen

\^j"l Ständigt lager af färdiga
BARNKLÄDER.

Beställningar emottagasIpasm^ K. F. LARSSON

.Als tietoolagct
IItIS

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

Möbeltyger:
kretonner m. m.
Möbler & mattor,

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

Restaurant & Conditori

Catani.
Helsingfors Nya feskhandei

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
Fabiansgatan10, Alexandersgatan 36

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 26 Alexandersgatan N:o 26

C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,
Alexandersg1.46. Centrals hus
Alla sorters finare och gröfre Borstar & Penslar,

Tamburmattor & Rottingpiskor, toilettvälar, Amykos, Par-
fymer, Badsvamp, Kammar af alla slag, Speglar & Toi-
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker, Cigarr-
& Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.

Ledig annonsplats

Ätticksprit, fiere^styrkor.
Estragon Vin Ättika, gul eller röd

Vineigre på originalflaskor.
Taffelsenap på burkar.

Soija.
Utmärkta, qualitéer.

Herrmann och Dorothea"
som operor

Den på Theater des Westen"
i

Berlin nyligen för första gängen upp-
förda treakters operan Herrmann och
Dorothea", musiken af I. Urich, rönte
ett rätt välvilligt emottagande afpubli-
ken. Men något egentligenmusikaliskt
värde ellernågon djupare betydelse kan
man ej tillägga densamma. Texten af
dr. Carl Muller-Rastadt, följer endast
dåligt såväl till diktion som språkform
Göthes så stämningsfulla epos. Och
komponisten a sin sida har ej heller
förmätt höja librettons svaga punkter.
Musiken saknar all orginalitet, någon
som hälst karaktäristisk färgton. Man
påminnss ständigt om någonting bekant,
Abt, Xessler, stundom kanske också
om G-ounod och Mascagni; det är ett
slags Ijuft — sentimental melodi idet
hela, men som blottar brist på mogen-
het och själfständig musikalisk tanke-
gång. Hvad dock komponisten äger,
är en grundlig kännedom om de mu-
sikaliska uttryckssätten och isynnerhet
af den modärna instrumentations-tekni-
ken, som han synes fullkomligt behär-
ska, och som hvad denna hans opera

vidkommer, ej böra lämnas obeaktade,
sådant det å Theater des

Westen komnoviteten tilldel, var också
föga egnadt att låta densamma framstå
i fördelaktig dager. Utom hufvudpar-
tierna hvilka såväl vokalt som drama-
tiskt utfördes berömvärdt väl, kan om
utförandet för öfrigt blottsägas att det
föga höjde sig öfver hvad man får se
på någon tredje rangens landsortsscen,

-*""►-

Teater och musik

Emanuel Reicher, sompåhöstengrund-
lade en „ teaterakademi "* iBerlin, har
numera beslutit sig för att isamband
därmed inrätta också en ..akademitea
ter." Som lokal därtill har ifrågasatts
den förra Uraniateatern. Här skulle
komma till uppförande endast sådana
pjeser som aldrig härförinnan gått öfver
någon scen och de uppträdande blefvo
själffallet akademins disciplar.

<\'armen Sylva, drottning Elisabeth
af Rumänien, har numera värkstält si-
sta retuscheringen å libretton tili ope-
ran .Néaga'1,hvartili den svenska kora-

positören Hallström skrifvit musiken.
Operan är afsedd att om några veckor
uppföras å Nationalteatern iBukarest.

En konsert för älskande kunde man
kaila den musikafton,som nyligengick
af stapeln i staden Duisburg. Bland
programmets 10 numror figurerade näm-
ligen följande: 1. Bröllopsmarsch ur
operan Feramors" af Eubinstein; 2.
Ouverture till nFigaros bröllop";3. In-
ledningen till tredje akten och Brud-
kören ur ..Lohengrin": 4. Förlofnings-
vals af Yolistedt; 7. Abts sång nMit
Dir-; 8. Liebestraum nach dem Balle
af Czibulka: 9. Bröllopspotpourri a t
Eeckling: 10. ..Din för evigt", mazur-
ka af Popp. — Det beställsamma ryk-
tet visste emellertid kort därefter be-
rätta, att tonernas makt varit så stor
ofver icke så fä gamla ungkarlars å
orten hjärtan, att de oförtöfvadt gått
åstad — och forlofvat sig, något man
misstänker att de konserten förutan,
aldrig skulle kommit sig till.

Jungfruns af Odeans son? Vid den
ktfärd som af tyska kejsaren tidigare

på hösten anordnades och gick af sta-
peln i de Steiermarkska bergstakterna
befann sig bland gästerna äfven prin-
sen af Orleans, som visserligennogsamt
varit i tillfälle att i andra zoner ned-
lägga åtskilligt vildt, men ännu aldrig
att jaga hjortar ialperna. Detta hade
också trängt ända ner tillbefolkningen
i trakten. Intresset för den främmande
herren blef däraf desto större och or-
det prinsen", ,,prinsen af Orleans'1
gick från mun till mun. Efter någon
tvekanbeslöt sig dåenofversteiermarksk
skogvakt att taga närmare reda pä
hvem den främmande gästenegentligen
var, och begagnande sig af en rast i
skogen steg han fram till prinsen med
den bergstranden egendomligamen dock
fullt hänsynsfulla enkelhet och frågade
denne: — »Tag int! illa upp, Ers nåd.
Men sku' ni kanske vara son till den
där Orleanska jungfrun, som dom kal-
lar?"

Mozart och ldaveret. Ända till för
kort tid sedan har det varit allmänt
antaget att Mozart vid utförandet ar
sina kompositioner begagnat sig wte"

slutande af spinetten eller klavicymba-

Lorens Malmström, Herreki

Den värkligt praktiska SKUIF3IASKIN
som finnes är

lIA 3i31ONB.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors*

Generalagenter för Finland & Skandinavien

&&4f&&4*4f4*4!
Hagelstams bokhandel:

Tidskriften

Alerteum
12 mark per årgång.

Rikt urval utländska
Konsttidskrifter

& Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.
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AXEL PiHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
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A. Nikander
Mikonkatu II

Gikeita \l/ \t/

Rommia, ja ILiköörejä.
Pyytäkää hintaluettelo!

HB
II Vi/ il

imsms

öambfini
Sivorl & * *

4f Merikannon
Pfanomakasiini

Wiipurissa gHelsingissä
Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.

Tel. 29 22Tel. 5 42
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O. Öländers

SkrädderietablissemeniRcstaurant. Skilnadstorget 2

Bangatan N:o 9. Telef. 15 05.Mineralvattenfabriken Kostjjnjeä*, Paletåer och Bcsikläder för fes
ibeliof förfärdigas snabt ocli ora-§&nifes lorgsfiill

Godt materia], fin sn a arbetare
rekommenderar sina tillvärkningar Priserna särdel mode

paletår ochbenkläderpå lagerFabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 3191. Frackkostyraer utnyra^B

JBeklädnads-Molavret JLalto & C:oeooQQoooQO©10000,

*\*

feer
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len, och några bilder från den tiden,
framställande honom jämte systren
Anette spelande på klavicymbal, hafva
nogsamt gjort sitt till för uppfattningen
i fråga. Men redan Kubinstein påstod
att Mozart måste hafva ägt ett instru-
ment som till sin mekanism var ena-
handa med våra modärna pianinon och
som bevis för sin åsikt framhåller han
orkestrationea iMozarts klaverkonser-
ter och andra för samma instrument
skrifna kompositioner. Isjälfva värket
bar också den berömda instrumentma-
karen Silbermann redan år 1720 bör-
jat fabricera de af Schröter uppfunna
hammareklaveren och Silbermanns pia-
non voro på den tiden ganska spridda,
isynnerhet vid de hof där underbarnet
Mozart lät höra sig. Man vet för re-
sten att Fredrik den store ägde ett
mycket dyrbart sådantpiano, som bl. a.
spelades af ,T. S. Bach vid hans besök
i Berlin. Ytterligare tvifvel ifrågan
försvinna dessutom om vi läsa det
knapphändiga dokument hvari Mozart
tillhörigheter vid hans död finnas för-
tecknade. Idenna inventarieförteckning
upptages ..ett fortepiano med pedal" —
vfirdt 80 gulden och nen med grönt
kläde öfverdragenbiljard-' värd 00 gul-
den. Med fortepiano" förstod man
dä för tiden det Silbermannskapianinot
och först under nittonde seklet förän-
drades benämningen till rpianofo:

Tobaksfabriken

"SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommende
ras åt tobakskännare; försökSamson I'
Samson 2" (Trämunstycken) och "1899"

hvilket i vår tid återigen utbytts till
ordet klaver."

Århundradet ienaktare, uppföres se-
dan utgången af december månad a
nästan alla Berliner teatrar och äfven
de flesta öfrigatyska scener hafva sam-
tidigt tillöst sig cykeln. Representa-
tionen börjas med ett festspel af Ernst
Wichezt kalladt Följer sä
Joseph Lauffs fosterländska uppträde
Yorwärts" med gamle Blucher som
hjälte. Därefter kommer GeorgEngels
lilla drama „Stormklockan" som spelar
det bekanta året 1848. Ytterligare
nfigra krigsscener af Georg V. Ompteda
under titel Wörth". Ernst v. "Wolzo-
gens som slutnummer afsedda dikt har
emellertid vuxit så utöfver den bestämda
ramen att den uppföres skildt för sig
och i stället har tagits Ludvig Jako-
bowskys kortfattade enaktare„Arbetet".
De fe"m olika Btyckena sluta sig sä
följdriktigt, det ena till det andra att
man afstått från därtill ursprungligen

planlagda äfven en prolog och en epi-
log, såsom fullkomligt obehöfliga.

Carl Hauptmann, en broder till för-
fattaren Gerhart Hauptmann, hvilken

i redan tidigare dokumenterat sig som
lofvande dramaturg, baridagarna slut-
iört ett nytt drama Ephraims Breite".
Han har för arbetet valt samma milieu
som brödren, Sohlesiska bönder. Som
medelpunkt i stycket hvars handling
är förlagd bland bondfolk iSohlesien,
står främst Breite, (Brigitta)dotter till
en förmögen bonde Ephraim, som har
skänkt sitt hjärta åt en lättfärdig ung-
dräng på gärden, Frans, son till en
kringvandrande harpspelerska. Frans
som hyser egennyttiga planer på fader
Ephraims penningepung, lyckas slutli-
gen genom illvilligt förtal och lögn få
sonen i huset, Ernst, misskänd inom
familjen och bortdrifven från hemmet,
samt bringar de: omsider därhän att
den så högmodige storbonden nödgas
gifva sitt samtycke till hans giftermål
ited Breite, för att rädda henne från
vanära. Då emellertid, om någon tid
Breite kommer under fund med sin
makes rät:a karaktär och att han där-
till underhåller en skamlig förbindels;-
med en annan kvinna, förjagarhon den
trolöse. Sådant är i korthet dramats

Bangatan. N:o 9. Tel. 15 O5

innehåll, som af författaren genomförts
mycket lyckligt.* **

nEtt par stöfletter" kallar drottnin-
gen af Rumänien sitt nyastearbete för
scenen. Det muntert anlagda stycket
kommer att inom kort framföraså lust-
spelteatern i Budapest. Drottningens
hofsekreterare har medddlatteaterdirek-
tionen att drottningen ej önskar mot-
taga något tantiéme därför, men att
motsvarande belopp kan erläggas till
hittebarnshuset iNeuwied. Utgifterna
tör styckets uppförande skola isinom
tid föreläggas drottningen.

*
/ Theater an der Wien i Wien har

operetten Die Strohwittwe" (gräsen-
kan) texten af Leon och Waldberg.
musiken af Albert Kandera, rönt ett
utomordentligt gynsamt emottagandevid
första uppförandet. Den fina, tempe-
ramentfulla musiken har tagit det glada
Wien med storm. Utförandet stod öf-
ver allt beröm.

« «► "
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SUOM. TEAATTERi.
Perjantaina Tammik. 19 p. 1900

JJlli KajiinuKst'll ja Fiib&rmonisen seuran
orkesterin snosiollisella avulla

Redna toii Emmeritz.
5-näytöksinen murhenäytelmä. Kirj. Z. Topelius

Säveltänyt J. A. Söderman. Suom. Toukko.

Henk i1öt

Kuningas Kustaa IIAdolf. . . Axel Ahlberg.
Ruhtinas von Emmeritz....Emil Falck.
Eegina von Emmeritz Maria Rangman
Axel Lilje,Pohjalaisten översti .Eino Salmela.
Larsson \ Suomen ratsuväen /Adolf Lindfors.
Bertel / upseeria. (Alexis Rautio.
von Alten, Saksalainen översti

Oskari Salo.
lisakki Lattu

Benjamin Leino

Ensimäinen \ (Knut Veckman.
Toinen . ruotsalainenupseeri:Evert Suonio,
Kolmas IHemmo Kallio.
Dorthe, Eeginan amma . , . .Mmm^LiU^jenoui
Kiiiciirii, kamarineito . . .
Ruotsin npseereja ja sotureitaß
Liniian sotureita ia a.-.ukk;ut:iHMunkkeja ja nunnia

Tapaus Emmeritz'in
linnassa Frankenissa Lokakuua alussa 1631.

Ensimäisen ja viimeisen nävtöksen välillä kulunu
nom p Dlitoista vuorokautta

) Kätclien Lilli Kajaims

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo VaB ja
loppuu k:lo Vjll

Helsingfors Elektriska f
w Belysnings Aktiebolag

Kasarminkatu 27 Telef 9!6

sähkövaSoaToimittaa
Myy sähkötarpeita.

Buotsin palveluksessa
Kuninkaan lääkäri
Pater Hieronymus, jesuittainpääl-

likkö Frankenissa . . . .
Hembold, fransiskani-niunkiston

pnon

Kansalliskauppa
seka

ätälinliikc
Alexanderinkatu 52. Ekbergin talossa

sekä
Okornaisia miesten J5, naisten villakan-
kaita. Sekä kaikellaisia

A.lusvaaiteitay
Mlauluksia,

jKra.va.ttia. v. m.
Kuniiioitiiksella

K. G. Johansson,
Alexanderinkatu 52

/

/
i
i

visit

& Unionsg. 28.
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Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

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

en minut
enligt intyg från

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

D:r Axel Holst, Professoriallmänhelsovård
vid UniversitetetiChristiania.

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

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

D:r Girand, vidMunicipallaboratorietiParis

D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo-
ratorium å Kliniska Institutet iSt. Pc-
tersburg.

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

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

« Brefpappei* "" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "
y ska sorter, linierade och olinierade. w
f Fiß-rasts^ek utffires biJligt. |
| Dahlbergs PeppershaodeS, t

Alexandersgatan15.
!^?^^^s^^s©s«s>©^»^lss«^©^«

V Champagne

3 Mont de Bruyére
fg säljes iminut hos de flesta Herrar handlande

Serveras hotell & restaura- Ö*
Partilasrer hos

'
tioner

Ernst Tollattder
S. Magasinsgatan 3 /. 18 43,

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.

Fredagen den 19 Januari 1900

Program

1. Raimuml-Marsch
2. Le Partage . .
3. Biscotte-Polka . Bosc.

Hörnis4. Meine Liebl
5. Faschingski:

gscoieur
er, Walz

6. Ouverture

7. Pantasie,
8. Estudiantina, Walzer
J. Solve:

10. Komm'( frair arter egen,Liec
vid sekelfavorit

Potpourri
■oQ;ueiiardsMarche

Asmolofs fobak
Papyrosser

ständigt på lager uti

Fredr, JBdir. JEJkfoergr.
Tobakshandel

Telefon 144852 Alexandersgatan 52

Ett part sidenband,spetsar, tyll,blom-
samImor, pTTrne^l

I Kanava kläden^sioei^ocb
; ett mindre parti
1 sammetsrester
j till verkligt bil-bortslumpas under n gra d

ga pris

Åäa I^eto^j.
aserngatan 26,

ing. fr. g q midt emot Gardes kasern

Helsingfors, Hufvrtdst ta Nya Tryckeri. 1900

Wiener Damen-Orchestern
J. C. Schwartz.

Lördagen den 20 Januari 1900

Program:

7. Boccaocio-Walzer
8. Ich sande diese Blume Dir, Lied.
9. Fantasie, C armen"

10. Potpourri a. d. Optte, »Die Puppe
11. Quadrille avs Fledermaus". . .
12. Boeren-Marsch

1. Ungarischer Marsch K:o 1
2. En passaut, Aubade. . .
ST. Schnadahtlpferl, Polka. .
4. Die Reveille, Tonstiick .
5. Abendsterne, Walzer . .
6. Ouverture, »Die Madonna'

Wagneß
Eilenbl^
Lanner.
Dalin.

Suppé
Wagne
Bizet.
Audran

Schwar

6. CU. Lmm
Uraffär

fabiansgatan 27. Cele/on 2965,

af ur & kede
armbanc & brodier tillringar

billiga priser Reparationerut

föras väl och billigt
(Obs.! För hvarje ur garanteras.)
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W:m. EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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"MlOplfi SBC,,
fieidsiccß $ &o Reims,
serveras å alla restanranter
och finnes att tillgå hos de
flesta vinhandlande såväl i
Helsingfors somilandsorten

& & Ä-

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

« «« «« »MM *«M

Ledig annonsplats

eo
"B
S

0

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Lördagen den 20 Januari kl. 8 e. m

Aboimement X:o

Vermländingarne.
Folkskådespel med sång och dans i 6 tablåer

af F. A. Dahlgren

Personerna
Brukspatronen.
Wilhelm, hans son,
Lotta, hans dotter
Prosten.
Sven Ersson I Hult, nämdeman
Lisa, hans hustru.
Erik, deras son.
Ola i Gillby. förmögenbonde
Britta, lians dotter.
Jan Hansson vid sjön. torpare
Annika, hans hustru.
Anna, deras dotter.
Anders, deras dräng.
Per, Sven Erssons dräDg.
Stina, Sven Erssons piga.
Bengt på Åsen, bonddräng.
En betjänt, hos brukspatron.

Bondfolk

Representationenbörjar kl. 8 e. m. och slutar omkr
kl. 10,80 e. m. Dörrarna öppnas kl. Va 8 e. m.

Gula 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. 20 99.

Fredr. Edv. Ekberg.
k KonditoriBapri

52 Åiexandersgatan 52
Helsingfors
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Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.I■ Prima vara.
SörnäsAktieBryggeri.

issens
världsberömda // Bröstkarameller

inrog. varuiu. Inreg', vurunr
för hosta, förkylning, inflammationiluftröret,

kittiing istrupen, etc.
Försäljes hos alla herrar Drog- & Kolonialva-

ruhandlande i landet. Parti från enda tillvarkaren

Hissens Äng Karamell Fabriks Bolag
Helsingfors.

Realisation!

genom

Hotel Kamp.

samt

O:


