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GERMAN' 'A LIFFÖRSÄK RINGS AKTIEBOLAG ISTETTIN Fprd StamerJJIVA?AJ^II Qeneralagentur för Finland, Hagasundsgatan 2. erd. fataiTier.

-c
Tidning för Helsingfors/\. W. Eklund & C:o SVEA"

Brand &. Liffcrsäkrings
Aktiebolag

Skilnadsgatan 19. Telef. 310 Teatrar och Konserter.sorteradt lager af

KontorViner & Spirituösa Norra Esplanaclgatan 33 Telefon 228Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredagbilliga priser J. N. Carlander

N:o 41 Söndagen den 3 December
»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. €€€€*
H. W. ULiUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 16, Telefon 2770.
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Jakob uungqyis

is !ia Atc ierlotoffra
Alexandersg. 19

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

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

Juluisthllning-
Axa Lindholms

Tapisseriaffär,
Alexandersgatan 7. Telef. 638

K. O. Lehto
Slzrädderiaffiir.

Fredriksgatan 40. Telefon 19 14
La^er af fi- a tyger och färdiga kostymer

m. m. Modernt och omsorgsfullt arbete.

H. W. Schalin.
Not- och Instrumenthandel.

Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 1251

Störstalaser af Flyglar,Pijuiinos,Or^clliarnionior-
\ nrlicstcriiistruniciit. Specialitet: Flyglar a Pia-
ninos från Tärldsflrmon

Carl Bechstein iBerlin,

■~*^*^«S^<^g<Hß^<ns^^^W' :i^M>*Sß»^»'^^^i^

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysnin»
Säljer elektriska materialier

iiij.Ä>_£fe - :̂__£_.>£__".__£_; &&&&

Svenska Teatern.
Söndagen den 3 December 1899,

kl 7,30 e. m

för tredje gången

Slutlikvid.
Komedi i 1 akt af Ludwig Fulda

Baron Ottomar von Reigersdorf
Agathe Dom ,
Badläkaren
En kypare

Handlingen tilldrager sig vid en liten badort

för tredje gången

Fläckad heder.
Skådespel i 3 akter af Gerolamo Rovetta

Carl Moretti . .
Elise, hans hustru
Fritz, deras son
Orlaudo, Elises fai
Joseph Sigisinondi
Fru Fornaris. . .
Serafino. bokhållare

Handlingen tilldrager sigiMilano inärvarande tid

Börjas kl. 7,50 och slutas omknr.g k!. 10 e. m

Sundströms Fotografiatelier, Pabiansgatan 27

fotografiska Randels= $ fabrik
HKfieboiaget i finland

Johan, portvakt
Tlieivs<^!^^Btjensteflickor

r*~~— \Qf
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Personerna

iIr Stavenow
Pru Bränder.
Hr Klintberg
Hr Stenman

Hr Hultman.
Hr Malmström.
Fru Lindfors.
Hr Rosqvist.
Hr Lindh.
/Frk Andersson
\Fru Lindh.

J. H. Wickels
Vinhandei.

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

Akta
liiner och spirituösa

direkt importerade från utlärdet hos
Hjelt & Lindgren

"■atan 17

Mya Tapsss ri affären
Hagasundsgatan 2,

Fel.'ton 3201

Största urva!

Stor flyttningsreaNsation
20 proc. rabatt.

■isss» Nya Glasmagasinet -:::-sse*
3 Mikaelsgatan 3

Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Yile å. Tricotvaruaffär
Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteruilt lag^r, billiga priser,
Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-

derkläder.
Ensamforsa]jii. af JouvillS & C:o's

i Grenoble världsberömda handskar.

'M\s_f

Kontor Vestra kajen !8Lifförsäkringsaktiebolag:SKÅNE", Brand- C. F. CARLANQER.

Hl "fr i® KSin ii AftonkonsertMiddagskonsert
Wiener åiinitorlieslent J. C. Sriitrarz frän k!. 8 e. m

frän kl. 3 e. m

a. svz ~wp T T Tii Ti. JL. JPOLLO»
,„ lIHI mp /■" ■""'■ ' : f*åp\ 1p M t..^b:—

K;;:;;";;MM ||j| i åJB ii&5s3
Fotografisk Atelier.

Porträtter 1 visitkortsformat å S mk:, pr duss
N. Espianadg. 31

fCa*anis hus.)C P. DYRENDAEi

$^^ Helsingfors #€€$■
J. Fotografiska artiklar,

11. Fonog^rafer, €£raph.ophoner
111. Scioptikons, JKinentatografer

Möntffen- och Medicinska apparater.
N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp

IV. Automohiler, Velocipeder.
V. Kontorsin.rednin.gar, Skrifmaskiner.

Mikaelsgatan 1, I tr.
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1899.

Alla dagar

&

Personerna

Hr Lindroth
Frk Sundeli.

Alla aftnar



Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEL, Skiinaden4.
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Julutställning
Firma H. Ellmin

'■> Alexandersgatan 9

CMin'sHfilsiirtr<!IlUlulliy lölu
Smörgåsaffär

Michaelsgatan Te]et

JULIUS SJÖGREN
TTliHaclsgatan 4, Centrals bus

Ylle- och trikovaruaifär.
Välsorteradt lager. Billiga priser.

Te!. 2776. fl jb£&lOl^ Tel. 2776.

Ved, sågad, klufven, hemkörd per telef.
K^fiedt och ohMfladt virke.

Restaurant
j* nyberg.

AKTIEBOLAGET FINSKA MSÄESFABRIffI.
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Tornbergs
Pappershandel

är flyttad till
S, Esplanadg. 12

f^^asa Aktiebanks hus).

OPERAKÄLLAREN.

Enda Specialfabrik i Finland for

tJetydligt billigare än de utländska
Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandersgatan 50.

€mil RcDnberg.
OBS.! Fullständig garani

Populära Konserten

Ouvurture till cp. ..Der fliegende

Slavisk dans N:o 3
Scéne religioso (Violoncell solo) . Massenet
Eapsodi X:o 2

Suite (H moll) förflöjtoch stråkork. Bach

6. a) Adagio,
b) Per ganini

7. Marsch ur „Fanst
8. Intermezzo ur ..Naila

9. Tarantella

g Den enda värkligt praktiska SKitll'3IA SKO

Generalagenter för Finland & Skandinavien
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I Berömda mäns äktenskap.
Beethovens odödliga, odödliga älskade", „hans'

allt", „hans lif", grefvinnan Giulietta
Guicciardi föredrog rikedom och en1 angenäm tillvaro framför att vandra

1 vid ett snilles sida och hans upprörda
I lif. Komponisten beundrade äfven

Bettina von Arnim, men ingen af de
båda kvinnorna ville älska honom,
hvarför han måste nöja sig med en
platonisk kärlek och vara nöjd, om
hans kvinnliga beundrarinnor stickade
strumpor och pulsmuddar åt honom,
gjorde goda puddingar och läckerbitar
för hans gom och läto honom hvila
sig på deras divaner efter måltiden.
Han betraktade den beundran, som
kvinnorna ägnade honom, som en skyl-
dig tribut — och hvem kan väl taga
denna lilla fåfänga hos ett geni illa
upp?

Spohr förälskadesigiDoretti Schneid-
Iler, som brukade ackompagnera honom

på harpa vid hojkonserterna och bru-
kade uppväcka allmän beundran ge-
nom sitt förtiäffliga spel. Pä hemfär-
den etter en sådan konsert, vid hvil-
ken de båda konstnärerna vunno ähö-
rarnes lifligaste bifall och man anställt

formliga ovationer för dem, frågade
Spohr plötsligt: „Skola vi inte spela
pä samma sätt hela lifvet?" Utbry-
tande i tårar sjönk harpospelerskan i
hans armar, och kontraktet för lifvet
blef besegladt. Tjuguåtta år spelade
de endräktigt samman i lifvets har-
moni, och så dog den älskade hustrun.
Under sin sjukdom följde hon med
största intresse hans oratorium „Kal-
varia", och Spohr skyndade att sluta
det så fort som möjligt. „Tanken att
min fru ej fick öfvervara det första
uppförandet af detta mitt mest fram-
gångsrika verk, minskade betydligt
den tillfredställelse, som jag kände
öfver framgången", berättade han se-
nare. Tvä tråkiga, ensamma år gingo
till ända, innan Spohr i Marianne
Pfeiffer fann en andra ledsagarinna,
som efven var en utmärkt musiker och
uppgick i sitt kall.

Schubert utgaf sig för kvinnohatare
och dock skonades ej han heller af
den försåtlige gossen Kupido, och han

ades af pilen midt i hjärtat. Han
hade förlorat det till grevinna;. Karo-
lineEsterhazy. Tyvärr torde anspråks-
lösheten, den sociala ställningen och

ill något al. . „Hvar-
: :■". frågade en gång den oerfarna

Försök
(Uesterlund $&os,

utmärkta Frukt Marmelad.
flickan naivt, „har ni aldrig tillägnadt
mig något af edra verk?,, Hvadskulle det tjenatill!" svarade Schubert
lidelsefullt. Alla mina verk äro ju
ändå endast tillägnade er."

Madame Dudevant — den berömda
„George Sand" - utöfvade det mest
betydelsefulla inflytande på Chopins
lif. Den unge musikern föll offer för
hennes skönhet och snärjande väsen.
Allt under detta gjorde sig ChopinI
de häftigaste förebråelser öfver sitt in-1
tima förhållande till den berömdaskrift-Iställarinn.n, och han skulle ha gjort
henne till sin lagliga hustru, om hon
bara hade velat. Han stod sä mycket
under hennes välde, att han för hen-
nes skull lemnade Paris och sina vän-
ner för att följa henne till önMajorca.
Klimatet där var emellertid ej bra förhonom, och han började bli sjuk. hvil-
ket betänkligt afkylde George Sandskärlek. Hon, som lidelsefullt inneslutit
den -intressante unge konstnären", „af-

guden inom sällskapslifvet", „furstames
älskling" i sitt hjärta, öfvergaf den
stackars hjälplöse <ch sjuke. Mycket
finkänslig af naturen kände han stor
smärta öfver att han var henne i vä-
gen, och detta försvåradehans lidande.
Han bad henne att för hans skull ej
neka sig några nöjen, dä han märkte, i
att hon kände värden om honom som1
en börda. Hans sedliga känsla uppfor- i
drade honom att på något sätt göra
denna kvinna skadeslös, med hvilken
han lefvat orättfärdigt så länge. Hon
åter afvaktade endast ett gynnsamt till-
fälle för att bryta med honom, och detta
inträffade tio är efter deras förstasam-
manträffande.

Ungelär ett år efter deras skilsmässa
råkades de åter hos en gemensam vä-
ninna. George Sand tycktes ångra sin
grymhet. Hon trodde, att hon i det
stora sällskapet osedd skulle kunna
närma sig Chopin, gick fram till ho-
nom, räckte fram handen emot honom
och hviskade sakta, så att endast han
kunde höra det: „Fredrik"! Han säg
den välk nda kvinnan stå framför si_-
ångrande och eftersträivande försoning.
Hans vackra ansikte bleknade, och han

lade rummet utan att säga ett ord.
Den t Gretchen, en sån-

Filharmoniska Sällskapet
Pro (jra in

26:te

Tisdagen den 5 December 1899

Hölländer Wagner

Dvorak

Kajanus

Paus

Ouverture Eondc

Bourrée^Polonaise. Badinerie.
B fSpohl
Hé'<'!|' violin .

(herr Hug Olk.)

Paus

Berlioz
Delibes
Desormes

Konserten äger rum i

SocietetsJkiu.set.

som finnes är

1/ 31ONIJ.
som skrifver såväl rysk som \anlig- skrift

Finnes p lager hos
Carl Jacobsen & C:o

H e1singforg,

Haj|eisfams
Soß^anäel

■l. (-
bebådade och efterfrågatl^a*
Breitholtz konstruerad^^M

bläckhornei

är numera tillgängligt i handeln
Pris Fznk 3:5O

& Aftonkonsert

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors.
Försäljning iparti och minut ateitdaSt äkta Iska

Viner &
SpzTituosa.

JVya M&TJtig&råeroben
Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER.
i

Beställningar emotta
K. F. Larsson

J3k.lx tiofoolagot

tIti8
Alexandersgatan 21, (Tallbergs i^^^L^

Generalagent för Ziifoerty C:o. XijnißLondon
Möbeltyger:

kretonner m. m
halfsiden, velveteen, gobelintyper
Engelska lampor och metallvarJr
Konstnärligt krukmakeri.Möbler & mattor

Th. Wulffs
PAPPERS- iRITMåTERIALIEHANDEL

N. Esplanadg. 43.

Helsingfors Nya EViosskhandei
Fazer & Westerlund.

Största Not- cch Instrumentaffär
Nyheter!

j Jean Sibelius, Koskeulaskian Moreianmel
Selim Palmgren, Deux Contrastes, pour Pianc

Oskar Merikanto, Uusia Lauluja.
Erkki Melartin, Legend I.pour Piano.

Ekman-,■Sibelius, Sången om korsspindeln

Fazer & Westerlund
I^^^^TiibTäm3gutänTö7Alex!uidcrsg^

jSpecialaffär for Korsetter.
Svenska prisbelönta & andra utländskafahrikji

ter ialla storlekar samt prislägen. HHHHj
Största urval af korsettfjedrar »V^^^^^^^Btill Ullii^t- 1.1:>.'^^^^^^^^^^H^^^H

O. Grundström.
N:o 26 Alexandersgatan N:o 26

C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,
Alexandersgf. 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. ni. till billigaste priser.

La Rosa Habanera
Äkta Ma-vais.na Cigarrer

C. A. Menendez-Habana-Cuba
Direkt importerad Extra fin kvalitet.

Representant för Finland:
Sziirique Sa,sichez, J:zr.Helsingfors. Telefoner 22 56 & 20 22
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AXEL PiHLBREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889

K

SUOfå TEAATTERI.
Sunnuntaina Jouluk. 3 p. 1899
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Ida Äalberq-UexkUii-GiiNenbandin

vierailur.äytäntö

Sta
.mit J. W. Goethe. Suon

Faust .
Meflstofelea
Margareeta
Martta. .
Valentin, Mr^^^^s

-■-■■ ■■;- naytöks

Hei

sä ( 14k a.). Kiijoi
lentamit Kaarlo Forsman

khlberg

sotilas KLaar

IAlcksis llautio
Hemmo Kallio.

Otto Närhi.
Maria BSneman
flisakki Lattu.
Eino Salmela.

lUuno Salmela

! Piets ålpo

ra Willman.
STyyiie Finne.
Ii [ilma Rantanen

a. Sotilaita. K&nsaa

Ida Aalberg-Uexkull-Giillenband

Elektriska
Aktiebolag

Telef. 916

sähkötarpeita.

ylioppilaita

[ ylioppilas

/ palvelustyttö
Ilmiöitä. Marakattej

ipahtuu Saksassa
') Margareeta

ilSife^^CT^*"^^§1
Ovet avataan k:!o 7. Näytäntö alkaa k:lo Va 8

ja loppuu k:lo II

Helsingfors
w BelysningsA. Ni !■ änder

Tel. 303Mikonkatu ii

Kosijakkia,
W Mom.rn.ia ja Lilcöörejä.I
r -X- Pyytäkää hititaluettelo! -X- B
HWIBBWW 1 IMll 'trtiHl' ' "

Kasarminkatu 27

Toimittaa sähkövaioa

(fotnbrini R{st3iiränt
50§g©©000ÖS©0Ö00S

MineralvattenfabrikenSivorl oT^#*^
é Mérikannon gängas

rekommendém^in^iTTvarknirigä!^!fffanoroaliasiini
Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8

Wiipurissa gHelsingissa
Aleksanterinkatu 2!. % Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. \l> Tel. 29 22. m&ÖQÖÖÖÖQOOOOOQQÖ
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Ut/
v!/
vi/vi;
vi/
\l>
VI/
vi/
vi/
Vi/
V!/

Äj t

i&P
Renar hufvudsvålen

f»årvåxten
idea ihårroton 14 '1
ger i veckan före

Erhållea ida fioBtaapotek,
drog- ooh parfyroaffkrer

samt1parti genom
,iCUIOOHORNBOBO.Helsingfors

Telefon 1531

Pria pr flaska 3 mk

1
I

Alti
Siet
Fro
Mas

nen

i
2

nen

l:nen
2:nen

bka

> porva

Telefon 3191

Kostymer, Paletåes* och Benkiäder för fest
och hvardagsbehof förfärdigas snabt och on

gstul

Godt m

Färd
Frackkostyi

visit

MeMlädM&ds-Mol&getAalto Sa C:o
Mångatan N:o 9. Tel. IS05.

skall hafva synnerligen anslagit det
höga barskåpet.

För resten råder bland de sixtinska
kapellsångarene starkt missnöje med
Perosi, för hans omorganisationslusta.
Han skulle nämligen vilja ändra de för
kapellet gällande statuterna och tillämpa
ett besparingssystem för att kunna vinna
medel tillsångkörensförstärkande. Den
hittilsvarande kören har med klagomål
häröfver vändt sig till en af kardina-
lerna, men då denne framlade saken
lör påfven Leo XIIIoch påpekade den
nyengagerade kapellmästarens reform-
ilver, skall Hans Helighet hafva svarat:
..livad Perosi gör är rätt", och därvid
törblef det.
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gerska, bemödaSe sig att förljufva We-
bers så sorgliga lif, som han då till-
brakte iStuttgart. Men hennes infly-
tande var tyvärr inte välgörande, ty
hon förledde honom till allehanda extra-
vaganser och uppväckte hos honom lu-
sten att spela kavalier, hvilket hans
tillgångar då för tideningalunda tilläto.
Till all lycka lärde han iFranklint vid
premiären af hans „Sylvana" den 1"
sept. 1810 känna KarolineBrandt, som
sjöng hufvudpartiet och därmed upp-
nådde sådan framgång, att publiken
stormande efter styckets slut ropade pä
kompositören. Hon måste formligen
draga ynglingen, som darrande gömde
«g bakom kulisserna in på scenen,

då anade Weber ej, att den fasta
tand, som höllhans egen tången, skulle
hlifva hans tillkommande frus.

Sex år efter denna händelse blef
Weber sachsisk hofkapellmästare och
skref till sin utvalda:—

Länge stod jag och såg på grefve
Vitzthums bref och vågade inte öppna
te- Innehöll det ondt eller godt?
Andtligen tog jag mod till mig. Hvil-
ken glädje! Jag sprang genast till
a'la nina vänner, de lyckönskade mig
A-a och bugade sig för den nybakade
hofkapellmästaren... För deuna goda
underrättelse vill jag ha en kys. extra
af dig.

■

Tobaksfabriken

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

De gilte sig och drogo efter enkort
bröllopsresa in i det „behagliga, söta

näste", som Weber hade redt åt „sin

lilla fågel". Huru allvarligt han tog

sitt äktenskap framgår af hans dag-
boksanteckningar, hvari det heter:_ Mätte Gud välsigna vårt för-
bund och gifva mig kraft och förmåga
att göra min älskade Lina så lycklig
och nöid, som jag önskar at mitt in-

nersta hjärta och som hon förtjänar att

blifva. Hans bön hördes, ty Weber
var ett mönster för make och far och
arbetade ifrigt för sin familj, tills^ma-
skineriet i hans svaga kropp alldeles
gick ur sina fogar".

Ett och annat.
Madame Kéjone iBerlin, Wagner i

Paris len utländsk tidning skrifves
i, a

— -Medan fru Réjane gastar

Berlin och där firasjf Tysklands kej-

Myy

Hl» Esölsnslllpa^^'

sarpar, ägde samtidigt förstauppföran-
det af Wagners „Tristan och Isoida"
rum i Paris. Cornély i„Figaro" på-
pekar att äfven tidigare liknande före-
teelser kunnat antecknas och tror sig
däraf kunna konstatera att förhållandet
de båda nationerna emellan håller pä
att jämka sig. Däremot har nationa
listpressen inledt en riktig hetsjakt mot
fru Kéjane. „Patrie" förklarar att bla-
det alls icke längre betraktar henneI
som parisiska. Intransigeant" kall-rI
henne t. o. m. rent ut „la Berlinoise",I
och större delen af den franska tid- i
ningsprässen ihjältiger helt och hålletI
hennes i Tyskland vunna triumfer.

I
Kompositören Don Lorenzo Berosa

har numera „motu proprio" af konun-
gen fått emottaga heliga Mauritius och
Lazarusorden efter det att oundgängliga
förtroliga underhandlingar härom förts]
mellan Qvirinalen ooh Vatikanen. D^ssa
hafva som sagt resulterat iatt Påfven
lämnat sittbifall tillutmärkelsen. Perosi
är nämligen anstäld som andra kapell-
mästare iSixtinska kapellet och tillhor
sålunda „la famiglia pontificia". An-
ledningen till utmärkelsen tord
ett ..jul-oratorium" af macstron, hvars
uppförande för någon tid sedan öfver-
varades af det kungliga hofvet och

vant
tröio

q

!§ci c

< W-4

Stickade varor

Beställningar emottagas på all .slaj.

Ullgarn i flere nyanser och schattering
hand

pris

Helsingfors, Mikaelsgatan 2

Skrädderietablisse

KL*.

> ds^
N,-,'

m

gosskostyn ivastar, c
sjömanströjorett, sportskjortor

Tli» Weovius.

O. Öländers

I

ent,

r ror

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

Skilnadstorget 2

orial fin snitt och skickliga arbetare..

vmer"i)iilotårocTiTi>iikHrT(Tii!Tlaj^T^
uthyra

irdeles modera

m



W:m. EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52, Telef. 2178. Helsingfors.
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Partiorder upptages å lif-Dörrarna öppnas kl. '
28 e. m

försäkringsbolaget L'Urbai- Ines kontor, Ö. Henriksgatan

HHIIIiHHHH

Fredr. AktiebolagetEdv. Ekberg.
H <&" B SM' Sfflß JjuS a»» »£«» B

Morra BryggerietsKooAitorlIMn
Öl52 Alexandersgatan 52

rekommenderas Telefon 1917

;■ i~ Nissens
världsberömda

o /Champagne

Mont de Bruyére
111;i;i: lins di; flesta TTerrftr h:i,ii<ll;mil(

Sörnäs Pslsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.
Bröstkar amellerillies

för hosta, förkylning, inflammationi luftröret,
kittling i strupen, etc.SiErnst ToHanrter Försiiljcs hos alla herrar Drog- & Koloniaivruhandlande i landet. Parti från enda tillvärkan

Prima vara.
SörnäsAktieBryggeri.S. Magasinsgatan 3. Te/. 18 43.

Nissens Aig Karamell Fabriks BoLg
Helsing-lors.v,-.--. ■" ■-■ <Xa> \>..\>a>- \> O O ■-..:■■ -C--X

Hotel Kamp. Hotel Kamp. Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.
Måndagen den 4 December !899 Tisdagen den 5 December 1899

5»1

',3i

m&&m&&*
Nutidens förnämsta antiseptiska

toilettmedel

btomatoi
för tändernas och munnens vård

dödar kolerabakterier på en halt'
minut samt tyfoidfeberns, difie-
riens och rosfeberns bakterie på

en minut

enli intyg ti

D:r E. Selander, Doce baktc
Karolins

D:r Axel Holst, Profess i allmän helsovård
vid Universitetet i Christiania

D:r F. Huedpe. Professor iallmän hel
viil Qniversitetet iPrag.

vid ProfessD:r R Bassenge, As
Kochs Institut i lierlii

D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis
D:r M. Raskina viå Professor Afanasjeffs Labo

ratorium å Kliniska Institutet iSt. Pc-
tersburg

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vid Farma
ceut. [nstitutet i Stockholm, ni. fl

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

►"♥"<s>©-«i>S4>*<t-®o©^®-^eo#-o©

ninTÉutigästelägerärutTanasKaocninnem- "
ska sorter, linierade och olinierade. $

Firmatryck utffires biliigt. Å
Dahlbergs Pappershandel,|

15. «
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MUM
"MODOODIB SBC,,
fieidsiecK $ C:0 Reims,
serveras alla restauranter
och linnes att tillgå hos de

andlande såväl iflesta vin]

Helsinartbrs som i landsorten

"8as

ii)

i

KB

i<

Serveras å alla störri'
tioner. Partilaffer hos

Wiener Damen-Orchestern
J. C. Schwarz.

Söndagen den 3 December 1899

Program
Marsch Vollstedi

Czibulka-'. Frauenlist, Gav

Lang

i. Die Kmancipirte, iV>ik;i-.Maxui^^^^^^^^^H
t. Grossmutterchen
i. Diesen Kuss der ganzen Welt, ÄValzerZielirr
). F;Lnrasie. ..AfaskenitMl].. . Vprfli.

7 0 zu ..Martha
8. Wi
i). Musikalis e Kalauer, P.

i, Walz ( rranaao
Meissner

1 !! Mars Ivra

Asmolofs Tobak
&. Papyrosser

ständigt på lager uti
Fredr. Edv. JEJSzherg:

Tobakshandel
;2 Alexander tan 52. Telefon 1448

poui

FrriblinuMj^^^^^lHnlei^THHze^^^^^^^^^Wa1dteul'i"'.Foqjoi^-i,Die Jagdnachdem GJuck" Suppé.
Duri-Duri, Marsch.......SeW;u-/.

mh t rr i ylimPHrI3. K- KröckcisI$j ww Bryggeri SM W $ f? j^ Uraffär
fabiansgatan 27. Csle/on 296"te..*7*

Lag1 1 LaqeHJh^aloi^ilsner
''- I

:>< ra SI
1- 1

mband &
ser. Repa9999 Telefon

SÖT För hvarje ur garanter

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Söndagen den 3 December kl. 8 e. ni

På Roinila gård.
FoU skådespel med sång

< it\'trsättn
M^J^y^u_Alinn^CanUi. I

■
_■-.Personerna

M Roinila
DtterAnna. lianT^H

Eero. lians so
Leena. i

Mauno
Sillankorva Sanna
Olli. bonde.
Matti

Byfolt

I kl 10. I

H|| Ljusbi.'KM^n^^^JI Biljetter säljes alla aagar^ireTiafr
lj& j <-le!n midt emot Svenska Teatern (Argos
II hus) Samt representationsdagen iifven åI» Studenthuset fr. kl se. 111 hvarjämte de

|s» också kunna abonneras per telefon N:o
m^tnm^sKmm 2099.

Strauss

■■
- > /■

Program:
Uns'ie Jungens zur See. Marsch
La S\'lphide
Xoblesse de coeur, Polka-Mazur. .
Absohied a. d. Heimath, Tonstiick
Freut Euch des Lebens, Walser .
Ouverture zu BEaymond" . . .

Fantasie ,11 Trovatore" .
In der Laube von Jasmin

Helsingfors

Schneidei

Fechner
Zistler.
Strauss
Thomas

Verdi.
Samson

N:o 1

1. LocsonzyMar.soh .
2. serenade discrete . .
3. Die Libelle. Polka-Mazur
1. Princesse Gavotte .
5. Tout en Rose, Walzer.
6. Fantasie. BAi'da" .

# Ä" Är t r

Tel. 13 57

Pilsenor
Lager

Program

/

Léhar
Bose.
Strauss
Mezzacapo
Waldteufe)
Verdi.
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7. Ouverture zu Leichte Cavallerie" . -uppe"s. JJonau=agen-Walzer . . . Ziehrer9. Anonyme Briefe, Potpourri . . \ \ Wagner.10. Gustav, väsnas inte så, Couplet . . Linoke.I. lotpourn avs Micado" SuUivan.12. Marche des Goguenards.....Sohwarz

ii^j^^^^S

& k

I

Q

eo

I
1

-335?


