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A. W. Eklund & C:o
Skilnadsgatan 19. Telef. 310

Yälsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billiga priser

N:o 23

*»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. €€€-c-
H. W. LIUUS.
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Jakob Ljungqvis

iska Åt e ierfota
Alexandersg. 19

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

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

Axa Lindholm
Tapisseriaffär,

Alexandersgatan 7. Telef. 638

JK. G. Lehto
Skrädderiaffär.

Fredriksgatan 40. Telefon 19 14

La^er af fina tyger ocli färdiga kostymer
m. m. Modernt och omsorgsfullt arbete.

M. W. Schalin.
Not- och lustrumenthandel.

Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 12 51
StörstiiInger afFlyglar,Pianinos. Orgelharmonier

A orkostcrinstriiment. Specialitet: Flyglar A: Pia-
niiios från Tärldsfirman

Carl Bechsteiu iBerlin

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916.

Serverar elektrisk belysning.
Säljer elektriska materialier.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Söndagen den 22 Oktober

Inkasso & Fastighetsbyrå.

Svenska Teatern.
■rNS' \Qf

Söndagen den 22 Oktober 1899,
kl 7,30 e. m

i3uUlliuKul ildu liiirHhsiiiÉP
Lustspel i4 akter af Franz ocli Paul von Schönthan. Fri

öfversättiiing af Harald Molander

Personerna

Professor Martin Golhvitz Herr Stavenow
Fredrika, lians hustru Fru Bränder
Marianne „ Klintberg,

StavenowPaula
Doktor Neumeister, Mariannes man Herr Klintberg

Karl Gross Lindh

Emil Gross, kallad Stcrneck. hans son „ Eosqwist,

Emanuel Striese, teaterdirektör Svedberg

Fru LindhRosa, piga hos Grollwitz
å-ugusta, piga hos Neumeister Fröken Lindmark

Herr PrechtMeissner, skolvaktmiistare

Ien tysk småstad ivara dagar

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

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 27

SVEA"
Brand &. LifFcrsäkrings

Aktiebolag
Kontor

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

1899.
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Mikonkatu
_ .. „

Mikaelsgat. ly-° ! lelet> 893

Akta
Hsner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17

Nya Tapisseri affären
Hagasundsgatan 2

Telefon 3201.

Största urval

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

■S3SSS- Nya Glasmagasinet »ssst
3 Mikaelsgatan 3

Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Telef 1727.Norra Esplanadg, 37

Välsorteradt lager, billiga priser.

Hufvuddepot af Dr. Lahinaims un-
derkläder.

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

(^^E»SKFä^^Si<jSl
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Kontor Vestra kajen 18
G. F. CARLANOER.

Alla aftnar

Aftonkonsert
frän kl. 8 e. m
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fotografiska fiandcls= $ fabriks-
JPHf" flktiebolaöet i finlåna

££y^ Helsingfors $$€é
I. Fotografiska artiklar,

11. Fonografer, Graph.oph.oner
111. Scioptikons, Kinematografer

Röntgen-och JVEed.icin.ska apparater.
N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp.

IV.
V.

A.utömobiler,Velocipeder.
Kon.torsin.redniziffa,r,Skrifmaskiner.

Mikaelsgatan i, Itr

& Lifförsäkringsaktiebolag:SKANE", Braiid-
Alla dagar Hotel KampMiddagsk on s er t

Wiener DaitHPrhestern J. C. Sehwarz.frän kl. 3 e. m

A.TELIER A.POLLO.
= MAGASIN DU MORD.

fe;

Q

Georgsgatan 16, Telefon 2770

KK .1/Ajlii Porträtter
o grafisk
visitkortsformat å

Atelier.
6 mkf pr duss

N. Esplanadg. 31
(Ca+onis hus.)
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Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden4.
Aktiebolaget Norra Bryggeriet

11
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4 91
<^3 JULIUS SJÖGREN

2O

°Z Välsorteradt
DC_

Tel. 2776.Qg|opTei. 2776.03<̂
V&df aå^ad, klufven. hemkörd2- 00

AKTIEBOLAGET FINSKA JEIiXS.IMISFAIiRUM.
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Pappershandel

S. Esplanadg. 12
fWasa A.lztieteanks hus).

OPERAKÄLLAREN._
■ ;
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a välka tillvarkm

Iskällardi ic;va. Läskdrycker samt Mjöd
Telefon 19 17

Cla ien'sIS

ltlikaelsgatan 4, Centrals hus
Ylle- «ch trikovaruafßir.

lager. Billiga priser

per telef.
Hyfladf ocSi ohyfladt virke.

Klippan!
Enda Specialfabrik i Finland för

JÄRNSÄNGAR c
£ ]

50 Alexandersgatan 50.

OBS.! Fiillstär

fc2.s

7 e-t-s E r^3

är flyttad till

FiHiarmoniska Sällskapet.

Program

9:de

Populära Konserten
Söndagen den 22 Oktober 1899

Ouverture till op. Hvit Frun . Boieldieu
Accelerationen", vals Strauss

Förspel till Jlanfred Beinecke
Drömbilder-fantasi Luinlii1

Paus

Ouverture till Atlialia Mendelssohn

Solo för trumpet
(hr Emile Trognée.)

Finale ur op. Lohengrin Wagner

Paus

Ett Bondbröllop Söderman
Bröllopsmarsch. Ikyrkan. Önskevisa,

Ibröllopsgården
Serenade, för stråkork Havdn

Mosella marsch

Konserten äger rum i
Societetsliusetj

a SKKIFMASKIN

lIA3, MOND.

ger \

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

MW i* iim i.ml

i*^y *^? *^? *^r *^» *^sf "^r «^? >**?

4f Haéelsfams $> #4f $s #
mse bebådad

Ireithoitz konstruerade nya IHerr J. (^H
■*$* bläckhornet^

4^ ®{)tiinus u
är numera tillgängligt ihandeln

Pris Fmk 3:5O

Middags-

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors
Försäljningipart och rr af endastäktautländska

Viner &
Spirituosa

Nya. Barng-arderoben
Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER.
Beställningar emottagas

K. F. Larsson
WAY

J&A&.ici©"fc>ol^^ot
/Ii18

Alexandersgatan 21, (Tallbergs nya hus.)
Generalagent för JLiberty G:o. Lmt. London.

Möbeltyger: halfsiden, velveteen. gobelintyger
kretonner m. m. Engelska lampor och metallvaror
Möbler & mattor. Konstnärligt krukmakeri.

■ii— iimi

A. Halonen
ncilGi\i|jGi inijodydi.

Prima varor och billiga priser
Georgsgatan 16 & Nylandsg. 7

Helsingfors Nya iusikhandel
Fazer «& Westeriund

Största Not- cch Instrumentaffär
Nyheter

Karl Flodin Suite Aligvonns
Ernst Milcl Två Impromptu,

Egmond Hartmuth, Widmung, Omistus
Meyer Hellmund, Deux Chansous.

Einar Cronstedt, BerceuS'
Faltins Bön för Finland

f. solosåns; eller kör

Midersgatan 36

Ta£v'elra,m.a,r >
Wmealair,

Omfört%yllii±3iga,r f
Uteslutande esna fabrikat

aen ramlistfti )rik istaden

Sve^Strindberg & C:o
fesplanadqatan 37.Norra

C.E.LindgrensBorstbindenaffär,
Alexandersg-. 46. Centrals hus.
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.

Dricksglas släta I: 50 per dussin
±o med slipad rand I: 80 pe^Hduss

Wilh. Lamberg:.
Telef. 23 49.
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Tabie cThote & å la carte
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Lorens Malmström, Herrekiperin

Från Stockholms teatrar.
Dramatiska teaterns nya program,

..Min sonhustru*, komedii3 akter af
Fabrice Carré och Paul Bilhaut, har
samlat fullt hus, som med lifligt bifall
einottog prestationen,isynnerhet idess
två senare akter. Detta berodde utan
tviivel mer pä utförandet än på inne-
hållet i sjäifva pjesen, som, ehuru rätt
!ed:gt öfvereatt, var utmärkt af hela
den osannolikhet och förkonstling, som
plägar utmärka de flesta at de transka
dussinkomedierna. Medgifvas må, att
dialogen emellanåt kännetecknades at
både den esprit cch den bonhommie,
som utmärker de franska och isynner-
het det pariviska lynnet; men intrigen
elier. man skulle möjligen kunna säga,
handlingen var allt lör mycket präglad
at loshet elier omöjlighetisammansätt-
ningen för att verka med den realitet,
som äfven ett franskt iamiljelif bör äga.

Sedan man en stund följt denna in-
trig eller handling, gripes mun nämligen
af den föreställningen, att stycket valts
hufvndsakligen med hänsyn till de lust-

Bkompetenta k:ätter, som Dramati-
ska tentera f. n. »-er. och mindre till

3 H_e: innibål! ojh värde. I..Min

sonhustru" finna vi nämligen så många
reminiscenser från franska och i syn-
nerhet tyska s. k. possar, att man ovil-
korligen måste tro, det teaterstyrelsen
velat bereda hr Gustaf Bergström ett
nytt tillfälle att briljera i sina traditio-1
nella kujonerad-äktamänsroller, medanI
teatern isin så förtjänstfulla medhjäl-1
parinna fröken Åhlander har en skåde-
spelerska, som utför med fru Fornell
likartade roller icke blottmed allönsk-
värd realism utan äfven med en högst
betydlig finess, som ej alltid fans på
teatern vid Mosebacke torg.

Man kan sålunda säga, att gårdagens
afton, liksom alla de följande,hvilka
komedien möjligen får upplefva.egent-
ligen var fröken Åhlanders, ty det var
framiör allt hennes sonhustru, som det
var fråga om och som hon gjorde allt
upptänkligt för att stuka. Hr Lever-
dier d. a. (hr Bergström) är gift med
fru Leverdier (fröken Åhlander), som
däremot ej tycker om titeln den äldre.
uran med ett åtminstone för åskådaren
oförklarigt hat intrigerar mot sin son-
hustru, fru Leverdier den yngre medan
dennas man tyckes varaallt for mycket

ssess , .skydda sin ku-
-tru mot sin moder. Anledningen till
familjen Lever iiers lilla husliga fejd

Försök
CUestcrlund $&o$
nu utkomna extraflna Monpensier. chokolad.
cocosnötts. valnötts.mandel m. fl. fyllningar.

synes egentligen ligga däri, att den
äldre frun är en gammal kokett och
kommer från landsorten, medan hennes
sonhustru är en ung, frisk, vacker och
glad parisiska, hvars samhällsställning
dock ej svarar mot svarmoderns högt
uppdrifna åsikter om sin mans offent-
liga, men ej alls privata förtjänster
som deputerad.

Omkring hufvudpersonerna gruppera
sig åtskilliga mer eller mindreej minst
sceniskt oanvändbara vänner till famil-
jen, såsom t. ex. en mycket döf och
en mycket närsynt person, en polsk
änkegrefvinna af den fullt parisiska ty-
pen, som hufvudsakligen tycks vara ute
på spaning efter en ung man att betala
sina modisträkningar, och hr Leverdier
d. äldres sekreterare, hvars förvånans-

enfaldiga och naiva roll på ett
mycket roligt sätt ätergitves af hr Hed-
lund. Men främsta platsen af bifigu-
rerna intages at vice ceremonimästaren
iElyséepalatset Malescot, som. bj

af hr. Bäckström, lerunar oss bildenaf
en åtskilligt voluminös och nervös far-
broder till fru Leverdier d. y. Sanno-
likt en gammal vällusting, har han un-
der sin idiotiska tjänst hos republikens
öfverhufvud eller åtminstone ihans pa-
lats börjat bli fruktansvärdt tankspridd
och känna enbenägenhet, som han själi
säger, att tala fula ord och frotterasig
med grofheter sä itankar som gärnin-
gar. Ipjesen kulminerar denna fallen-
het, när han förtvinad berättar hur han
vid emirens af Afghanistan audiens puf-
fat den österländskepotentateniryggen
och utbrustit: oNå, sä kila på dia bruna
satanI"

Det behöfver icke påpekas, att detta
utrop af den äfven i yttre hänseende
mästerligtmaskerade Malescot, emottogs
med jubel at åskådarna, hvilka iör öt-
rigt genom sin uppmuntran af 3liu
souhustru" till full evidens visade sig
uppskatta det goda samspel, hvarpå den
Dramatiska teaterns artister i går gäfvo
ett prof.

i vilja ej säga, att den iranskako-
medien, som förr pä Dramatiska tea-
tern hade sä mänga glansdagar,genoii.
hrr Carrés och Bilhaut's opus där skurit
cägra nya lagrar: men det linnes al!-
-tid beaktansvarda lofcei för framtiden,
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Pietola. talokas Th. Neovius.
Katri, hanen tyttäre Lilli Hc lalil
å.nni. mökin tytär Alma Auer

Eino Salmela
Ivusta

Mimmi Lähteen
Pahna-Maija Hilma liantaner

Leena Mimmy I
t Taurila, lautamic

Pietolan palvelijoi tukkilaisia ja kylan tyttöjä.
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Gambrini Restaiirant
Planomakasitni

A.
Mikonkatu 11. Tel. 303

Viinejä,Konjakkia,
M,oznm.ia j

Merikannon
Wiipurissa fHelsingissä

Aleksanterinkatu21. $ Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. « Tel. 29 22.

Helsingfors Elektriska
Aktiebolags» Belysnings

Telef. 916Kasarminkatu 27

Toimittaa sähkövaloa.
Mw sähköiarpeita.
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när äfven de lätta efemeriderna från
den parisiska skådebanan kunna hos oss
finna så verkningsfulla återgifvare och
återgifvarinnor som hrr Bäckström och
Bergström samt fröknarna Ålander och
Widell.

C F.

Om Mozart.
Ien tysk musiktidning läses följande

°m den store kompositören:
A\ olfgang Amadeus Mozart utnämn-

des år 1779 till hof- och domkyrko-
organist.

ilen oaktadt detta och oaktadt Mo-
zarts stora rykte blef hans korta lif
blott en kedja af bittra bekymmer.

Den högmodige ärkebiskopen af Salz-
"Mu'Bi i hvars tjänst han stod, var
uiycket brutal mot den unge musikern,
s°m redan då, vid 22 års ålder, var
katt't och beundrad af en värld. Idet
ärkebiskopliga köket,-tillsammans med
pigor och betjänter, fick Mozart intaga
"ina maltider.

Men mild och god som alla i eate-
*J«kt hänseende rikt begåfvade personer,
fördrog han tåligt allt.

En dag behandlade honomemellertid»kebiskopen så obeskrifligt brutalt, att

Tobaksfabriken

"SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommende-
ras åt tobakskännare; försök Samson, Samson I"

Samson 2" (Trämunstycken) och "1899".

han icke hade någon annan utväg än

att uppsäga sin plats.
Ku stod han där utan anställning

och var beroende uteslutande af kon-
serter och lektioner.

Är 1782 gals hacs nEnleveringen".
Kärleken anses hafva ingifvit honom
idéerna till denna opera, ty han var

då förlofvad med Constance Weber, en
syster till den berömda sångerskan
Aloysia Weber i Miinchen. Den sist-
nämnda hade han förut älskat och friat
till, men fatt korgen. Men Constance
älskade honom innerligt.

Mozart utandades sin sista suck den
5 dcc. 1791, 35 år gammal.

Han trodde sig, när han låg sjuk,
bafva blitvit förgiftad af en sin me l-
täflare, italienske kompositören Saheri.
Men denna misstanke antogs ha varit
grundlös.

Vid obduktionen furmos heller inga

tecken till förgiftning.
Ingen vän följde den store komposi-

tören till grafven, ty de fä, som ämnat
medfölja, vände om till följdaf et: ovä-

der. Och hustrun låg sjuk. Af spar-
samhetsskäl hade heller iDgen egen graf
blifvit öppnad, utan Mozarts kista ned-
sänktes i den s. k. allmänna grafven
tillsammans med ett 20-tal andra.

När hustrun, sedan hon tillfrisknat,
kom dit ut för att lägga en blommapä
grafven, kunde hon icke fä reda på
densamma, enär den gamle dödgräfva
ren flyttat och en ny tillsatts ihans
ställe.
Idet enskilda lifvet var Mozart den

öirinaste make och en trofast vän, med
ett barns öppenhet och naivité.

Teater och konst.

Malmö teater. ISydsv.Dagbl. skrif-
ves den 13 okt:Igar uppfördeOsten-
turnén den mycket omtalade Trilby"
inför en distingverad publik, somidet
närmaste fylde salongen. Bifallet var
mycket lifligt i synnerhet efter tredje
aktens verkningsfulla scener. Fru Seelig-
Lundbergs och hr v. d. Ostens presta-
tioner gjorde god effekt och framkal-
lade talrika inropningac efter slutakten.

* **
Från Frankfurt a, telegrafe

ras: Mascagnis opera InV uppfördes

i går härstädes för första gången i
Tyskland. Framgången var trotspräk-
tig iscensättning och framställning en
mera iyttre måtto liflig, men saknade
icke opposition. Bifallet efter andra
och tredje akterna gäldehufvudsakligen
hnfvudrollinnehafvarne,isynnerhet frö-
ken Schacko som Iris.

Hofteatern iMünchen har för första
gången uppfört Mozarts Figaros bröl-
lop" med originalpartiturets secco-reci-
tativ.

Vid manssångföreningen Constantias
25-år^jubileum i Jlilnster i Westfalen
ägde en prissångtäfling rum, ihvilken
36 utlandska föreningarmed 1,400 med-
-1 mmar deltogo. Sex föreningar erhöllo
hederepris.
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:m. EKBERG. Cognac-. Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Teief. 2178. Helsingfors.
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Bs^effpapper
O rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "
W ska sorter, linierade och olinierade. $
a Firmatryck utföresbiliiejt a

| Dahlbergs Pappershandel,|"
AiexsntJersgatajj 85. »

wsssmmåm
Nutidens förnämsta antiseptiska

toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödar koleratnkterier på en half
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, Professoriallmän helsovård
vid Universitetet iChristiania.

D:r F. Huedpe. Professor iallmän helsovård
vid Universitetet iPrag.

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

Wf D:r Girand, vid Municipallalioratoriet iParis
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo-

ratorium å Kliniska Institutet iSt. Pc-
tersburg

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

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Espianadg. 8.

U&$&ff!&rsi&2&

W. Hartelins £*?
Fotografiska Atelier,

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

Atelieren har undergått remont.

m ■ mm m
Frsnska LiffLrsäkrings-

bolaael
mIm IBmiI

Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcs If®

£j)jj- Bolaget meddelarfördelaktiga försak- @h>
ringar af alla slag. Genom samarbete med
sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'l'r-

$ft< !)aine et la Seine beviljas de försäkradevid sgj)
,^f( sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, JgfS^i hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- lg£j/
0\ säkrade och hans familj, som ock (le per- gg)i

söner, med hyilka han står i affärsförbin-
S2sj) (lelse för den oundvikliga förlust, som en |^
0\- sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- @h

ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter-
%■£}) skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
&)\ premierna tor hela sjukdomstiden och utbe- 2jjj>

taiar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- 3^lig och resten vid dödsfall.
&h Bolaget L'Urbaines försäkringar äro @h

därför särskildt att rekommendera för her- x*^rar affärsmän, då det gäller att säkerställa igs^
i&ih större affärsföretag genom lifförsäkring-, 0\spd emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-

samma störingar svårare sjukdomsfall all- \g£t)
$ft\ tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- 10\\

ges- och förlagsman stora förluster. *g«^&)) För dessa väsentliga fördelarerfordras \^df/
o}j icke niigra extra premier utan endast att gjh
.yi den försäkradeafstår från den årliga vinst- jz!
Wi andelen. ..
io\) Generalagenturen: H:fors, <). Henriksg. 1. gJJ)j

J 6arlvon
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"MöiPölgSBC,,
fieidsiecß $ £:0 Reims,
serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos de
flesta vinliandlando såväl i
Helsingfors somilandsorten

& 0- é-
f~- i^ "^

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

««««««««»««««««

FrecSr. Edv. Ekberg.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors
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J Champagne gj
3 Mont de Bruyére å
tQ säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

jrveras å alla större hotell & restaura- Ö"
hos H

Ernst Tollander.■s. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. T*

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchestern
J. C. Schwarz.

Söndagen den 22 Oktober 1899

v■-.■■■"■,■').-■"■.;■>-■-■■'V■■■■'> VY VY v;"y' .;'>' v"y' ■■■■';■■■<*V W O \y \"S

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktfeBryggeri.
<XX> ■"-.. -A.>- A>- A.y aXxXaX*^.X.aXX\:a>,-<jXa*>- XX

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.
Måndagen den 23 Oktober 1899

Program:
1. Ks gibt kem zweitesWien, Marsch Ziehrei
2. W:r Waldveilchen. Gavotte . . . Mieser
3. Ouverture, Die Madonna" . . .Delin.
4. Puppenfee^Walzer Ziehrei
5. Menuett . . . Mozart

Rigoletto

7. Fragmente avs Zige«nerbaron" . Strauss.
8. G-eh' sei g'scheidt, W:r Lied. . .Adolfi.
9. La vague. Valse Metra.

10. Wiener Yolksmusik, Potpourri . .Komzak.11. Im chambre separée. Lied. . . .Heuberger
12. Flaggensalut, Galopp Ziehrer.

Nissens
världsberömda/ /Bröstkarameller

inreg. varum. li.rvj,'. \.-tr..!'rför hosta, förkylning, inflammationiluftröret.

Försäljes hos alla herrar Drog- & KolonialvJ
ruhandlande i landet. Parti från enda tiIIvärka ror,

Nissens Ång Karamell Fabriks Bokg
Helsingfors.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.
Tisdagen den 24 Oktober 1899

ProgramProgram
i. Oastaldo-Marsch
2. Liebestraum, Govotte
3. Ouverture Don Juan'
4. Rudolfsklänge, Walzer
5. Mein Lieblingscoleur.
6. Fantasie Hugenotten'

7. Fragmente avs Vogelhändler
s A\ iegenlied .... . .
9. Weilchen am Wege. Walzer .

10. Mandolina. Serenads mexicain
11. Gute Bekannte, Potpourri. .
12. Weana Pascher, Marsch . .

Nowaoek.
Döpfl.
Mozart.
fetrauss
Hornischer
Meyerbeer.

Zeller.
Brahms
Fetras
Lange;
Schwarz
Hornischer

Fina Hamburger

Havanna

EKBERGS__
CIGARRBUTIK.

_
£) Alexandersgatan & *

Salon Pilsner
serveras å alla i:sta klassens

Restauranter
—

Kröckels BryggeriJ. K.

Hels rs. Hufvudst äbladets Nya Tryckeri, 1899

FreundPepi, Marsch
Marivandage....
Wiener Elut, WalzerMendiant damour.
Heitere stunden. PolkaFragmente Excelsior"

7. Ouverture »Wilhelm Tell"8. Fantasis »Mignoa*
9. Phonograplien-Walzer . .10. So'ne ganze Kleine frau11. Svenska toner. Potpourri.1-2. fcensationsuachricht. Galopp

Sagedei-
Gauvin
Strauss.
Goublier
Komzak.
Marenco.

Eossini
Thomas
Ziehrer
Alletter
Meissner
Ziehrer

FörsökColors
Puts- & Poferpuiver

bästa putsmedel för alla slags metaller
Colour

Skurpulver
fåll salu hos alla välförseddahandländer
Färg-fabriksaktiebolaget Color.

H:fors

nnes

åi


