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Oskar Aspelund. Möbelaffär. Central Passagen. Tel. 28 li. -^

Tidning för Helsingforsj.K. Kröckels
Bryggeri.

SVEA"
Brand & Liffcrsäkrings

AktiebolagTeatrar och Konserter.
Telefon 546 Kontor

Cager ÖL Salon Pilsner Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

1900.N:o 65 Onsdagen den 31 Januari

%%% DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. » » »

cö

cö

H. W. L!L!US.

Jakob Ljungqvists

AtelierFotografiska
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

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

Julutställning
Axa Lindholms

Tapisseriaffär,
Alexandersgatan 7. Telef. 638

Rekommenderas
Adolfine Eriksons

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

H. XV. Schalin.
Loch liistrumentliandel.K^27. Helsinefors. Telof. 12 51Fabianssra1

Största iHitcr af Flyglar,lMniiiiios,Orsrelliarmonicr
iorkcstorinstruniPiit. Specialitet: Flyglar & Pia
ninos friin Tiirldsilrmiin

Carl BechsteiniBerlin

is£^£€€€€€€e
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysni
Säyé^léktriskéHnätenäli&H

*&£&&&€€€€€€

inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 16t Telefon 2770

NU
Professoi

gare.
Fru Maja

En

Badkaxnrei aren
UlfhejmGrodsegare

Hr Stavenow
Hr Lindroth.
Frk Åhman.
Frk Sundell.

resande dam
En diakonissa

Första akten föregår vid en badort på vestkusten
Andra och tredje akterna inärheten af ett

högfjällssanatorium.
slutas omkring kl. 10 e. mBörjas kl. 7,30 och

Sundströms Fotoorafiatelier, Fabiansgatan 27
Totografiska Randel $ ?abriks=

Aktiebolaget iTinland

Svenska Teatern.
c"yr vfjf'

Onsdagen den 31 Januari 1900

kl. T,so e. m.

För andra gången

iÉ Mia.fl
Dramatisk epilog i3 akter af

Henrik Ibsen.

Pcr sönerna

Arnold Rubek, bildhug-
Hr Engelbrecht

Rubek, hans hustru Frk Svanström

J. H. Wiekels
Vinhandei.

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

Akta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlärdet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 32 38.

Stor flytiningsrealisation
20 proc. rabatt.

"»sss- Nya Glasmagasinet ässss*
Hörnet af Östra Henriksg. och Alexandersg

Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser,
Hufvuddepc af Dr. Lahmannsun-

derkläder
Ensamförsälin Jouvins & C:o's

ömda handskar.iGrenoble

*Bs-$ Helsingfors ««*

I. Fotografiska artiklar,
11. Fonografer, Grraphophoner

111. Scioptikons, Kinematografer
Röntgen-och Medicinska apparater.

N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp
IV. A.utomobiler, Velocipeder.
V. Kon.torsixirednin.ffar,Skrifxnaskiner.

Mikaelsgatan i, Itr

Kontor Vestra kajen 18SKÅNE", Brand- & Lifförsäkripgsaktiebolag: G. F. GARLANOER.

Hotel Kamp AftonkonsertMiddagsk on3er t
Wiener Damorkestem J. C. Sehwarx från kl. 8 e. mfrån kl. 3 e. m

ATELIER A.POLLO.
= MAGASIN DU NORD.

N. Esplanadg. 31C P TWT?T?TmATIT Fotografisk Atelier.
V/» X " X* X X\^JUi-=\X/wöLXX±-4 Porträtter i visitkortstormat å 6 mk, pr duss
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Harald Wasastjemas BLOMSTERHANDEL, Skitaaden 4.
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Jobn €riesson
Möbelfabrik.

Vilhelmsgatan 6 Tel 25 36
Beställningar mottages af alla slags möbel

och utfdres modernt och väl

OPERAKÄLLAREN.

Filharmoniska Sällskapet.

Program

49:de

Populära Konserten
Torsdagen den 1 Februari 1900

1. Ouverture till op. Dichter und
Bauoi Suppé

2. Estudiantina, vals Waldteufel
3. Siciliano Bach

å. Ballet egyptien Luigini

Paus

5. Ouverture till Hussiterna". . Dvorak,

6. Fantasi ur op. Lohengrin" för
flöjt Bricciald

(hr Sisto Veronesi.)

LisztPolonäs (E-dur)

Paus

8. Loreley-parafras Nesvadba

9. Serenade rococo Meycr-Helmund

10. Persisk mars Strauss

Konserte Äger rum i

Societetshuset.

nda värkligt praktiska SKRIFMASKINDer

lIA MMOND.
som skr r såväl ry k som vanlig skrift

ger hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsir ors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien.

tziS *yrf wu "»Af y&t ySjf ■*& wk*\2r -«? -^r »«? -«r »*? -«?

bokhandel:
Tidskriften

Ateneum
*

12 mark per årgång.

Rikt urval utländska
Konsttidskrifter

Middags- & Aftonkonsert.

ra
rf

Ml

a
N:o 26 j

O. Grundström.
dersgatan N:o 26 rf

C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär, pj
Alexandersg1. 46. Centrals hus. _J
Alla sorters finare och gröfreBorstar & Penslar,

Tamburmattor & Rottingpiskor, Toilettvålar,Amykos, Par- f$
fymer, Badsvamp, Kammar af alla slag, Speglar & Toi-
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker, Cigarr- ""t& Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.— .— , , O

Wilhelm Salin's
§nörmakeri

Alexandersg. 50.
Ständigt lager af vackra snörmakeriarboten

Billiga priser

Table d'hote & å la carte.
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S Korrespondenser.

Dresdenijanuari 1900.
Den bekante komponisten och lieder-

sångaren Georg Henschels debut som
operakompositör med treaktersoperan
N ubia",är att betraktasomsynnerligen
lycklig. Texten är utförd at Max Kal-
beck etter RichardVossnovellaf samma
namn. Handlingen försiggår till stör-
sta delen i de måleriskt härliga Sabi-
nerbergen, ej långt trån Rom, och skil-
drar en ung målare Henriks och bond-
flickan Nubias kärlekssaga. Nubia är
långt iomnejden känd för sin utomor-
dentliga skönhet. Henrik som biifvit
välvilligt mottagen iXubias möderne-
hem, fädren är död. målar under sin
vistelse i byn en madonnabild till kyr-
kan därstädes och har gifvit Gudsmo-
dren den älskades drag. På grund
häraf förföljd af byns själasörjare, en
fanatisk munk, Fra Girolamo, och trots
hennes glödande genkarlek ytterst åter-
hållsamt bemött af Nubia, besluter han
sig att lämna trakten. Nubias kärlek,
som då hon ser sig, som hon tror, be-
dragen och försmådd af Henrik, för-
vandlas till vikit hat, och hon skän-
ker sin hand ät en förut försmådd.

samtidigt från Rom återvändandebarn-
domsvän Argente mot vilkor, att hav
skall döda den trolöse. Då Argente,
hvars svartsjuka mot målaren genast
vid hans hemkomst flammat upp i full
låga, under karnevalen iRom har för
afsikt att utföra sitt dåd, kastar nig
emellertid Nubia, inom hvars bröstkär-
leken återvaknatvid den älskades åsyn,
mellan Argente och honom, och undfår
BJälf den mot Henrik riktade dödande
dolkstöten. Argente gripes härvid at
vansinne och faller för sitt eget vapen.
Handlingenäro vedersägligenrik på dra-
matiskt värksamma situationer hvilka
komponisten förstått att skickligt draga
nytta af. Men det oaktadt lider det
hela af brist på värklig stämning. Ut-
tänjda korsatser, breda lyriska utväxter
och reflektioner hafva inkräktat på och
hindra handlingens jämna utveckling.
Dessutom förefalla hjältinnans väl ha-
stiga stämningsvexlingar icke alltid till-
räckligt motiverade. Alldeles förträf-
fligt tecknade äro däremotmunken Fra
Girolamos mörka gestalt och den a)

brinnande svartsjuka behärskade Ar-
gente, hvilka också imusikaliskt afse-
ende framträda synnerligen karaktäri-
stiska. Georg Henschel bevisar sig
äter häruti som den skicklige, former

Rob. fiolniQtäst
Cognac-, Punsch- och Vinhandel.

Andregatan 9.

farene musikern. Han är visserligen
icke någon dramatisktondiktareisamma
utsträckning och med samma begåtning
som Richard Wagner, men det hela är
likväl att anteckna som ett aktnings-
bjudande bevis på fullkomligthärravälde
öfver den modärnakompositionstecknin-
gens alla svårigheter och på omfattande
musikaliskuppfinningsförmåga.Pågrund
af allt detta värkade operan kanske
ytterst mera som konstprodukt, som en
intelligent musikers förståndsarbete,sna-
rare än hjärtats ingifvelse. Etnotta-
gandet var synnerligen varmt, hvartili
i icke ringa mån torde medvärkat den
starka sympati komponisten har att
glädja sig åt inom Dresdens konstkret-
sar, utom det att stycket framfördes
alldeles glänsande, såväl sceniskt som
hvad dekorativ utstyrsel vidkommer.
Hufvudrollerna lågo i så goda händer
som fru Witticha (Nubia) och hr Ant
hes (Henrik). Konstprestationer af rang
voro herrar Perrons och Scheidemantels

Girolamo och Argente. Den musikali-
ska direktionen af arbetet handhades
af generalmusikdirektör von Schuch.
flofkapellet förtjänar ett särskildt om-
nämnande för sitt förträffligautförande
af det ingalunda lätt spelade orkester-
partiet.

Freie Biihne" iWien.
Om den j,Fria teatern"iWien skrif-

ver en korrespondent därifrån: „Sedan
veckor tillbaka har man sökt hetsa
värt begär för erhållande af en s. k.
Fri teater" och som lockbete har man
uthängt löften om den „förbjudnafruk-
ten". Och vi hafva värkligen omsider
kommit så långt att etablerandet af
någonting ditåt faktiskt blifvit å högsta
ort förbjudet. Af den otämda Freie
Biihue" biet en den mest tama .»litte-
rära matinée". Hvem hade väl kun-
nat tilltro vederbörandeen så eminent
förutsägelseförmåga, en så spirande
smak, att man redan iprincip förbjöd
uppförandet af ett stycke, som i och
for sig BJälft var sä obetydligt, att det
stod i vägen för sin egen framgång.
Die Macht der Liebe1

'(Kärlekens makt)

JlLZzta

CöarkuterrsiÉiijers
Smörgåsaffär

Telef 4 91Micliaels^atan

IAnna Äkerfeldts

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. fi ÄgS!© J* Tei- 2776

~VGflf såg-ad, klufven, hémkörd per telef.
Hyfladt och ohyfladt virke.

Restaurant
C. t nyberg.

Bruno Poschner's""

rekommenderar

Kia Rosa Habanera.

avanna Cigarrer
L Menendez-Habana-Cuba.

Direkt importerade. Extra fin kvalitet.
Representant för Finland:

Enriqne Sa.nch.ez, j:r.
Helsingfors. Telefoner 2256 & '2022

Ätticksprit, flere__styrkor.
Estragon Vin Ättika, gul eller röd.

Vineigre på originalflaskor.
Taffelsenap på burkar.

Soija,
Utmärkta,qualitéez
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BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors.
Försäljningiparti ochminut af endastäktaur nfiska

Vinex- &
Spirituosa.
Nya JBarxiffarderohen

\jgfi Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER.
j'lf\ Beställningar emottagas|PASS K. F. LARSSON

Jk.lx tietaolaget
IItIS

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

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

Restauranf & Conditori

Caiaiii.
Helsingfors Nya Musikhandel

Fazer & Westerlund
Största Not- cch Instrumentaffär

eter

Jea
J

,n Sibelius, Athénarnes sång
ean Sibelius, Kos! mlaskian Morsianmet
Selim Palmgren, Deux Contrastes, pour Piano

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

■Sibelius, Sången om korsspindelr

Fazer & Westerlund
Fabiansgatan 16, Alexandersgatan 36

ISpecialaffär för Korsettei
ekar

m
r

Kil

z

Lorens Hfialmsiröm, Herrekiperin



AXEL PiHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.-
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Keskiviikkona Tammik. 31 p. 1900

KRISTITTY.
4-näytöksinen näytelmä proloogineen. KirjoittanutHall Caine. Suoment. Aino Malmberg.

K^^iliclfjiHnn^
sekä

RäätälinliilK
Alexanderinkatu 52. Ekbergin talossa

Myytävänä sekä etta
Ulkomaisia miesten ja naisten villakan-
kaita. Sekä kaikellaisia

A.lusvaatteita,
JKaulnksia,

Mravattia v. m.
Kunnioituksella

K. G. Johansson,
Alexanderinkatu 52

i. a,
i

"

PB

Pastori John Storm.
Lordi Storm. . .Pastori Quayle . .
Glory Quayle . . .
Isa Lamplugh. . .
Arkkidiakoni Wealthy
LordiRobert Ure ."
Horatio Drake. . .
Farao-kunin

Teaatterin johtaja .
Veli Paavali . .
Rouva Oallender . . .
Polly Love . . .
Betty '

Nettie > kolme sulotarts
Letty J
Liza

(The Christian.)

Henkilöt
Kaaile Halme.
Axel Ahlberg.
Emil Falck.
Katri Rautio,
Benjamin Leino,
Adolf Lindfors.
Oskari Salo.
Knut Weckman
Eino Salmela.
lisakki Lattu,
Pietari AIpo.
s'immy Leino.
Maria Rangman
{Kirsti Suonio.
<Tyyne Pinne
(Elvira Willman.
Heimi Tähtinen

Näytökset

i:nen näytös

Toinen näytös

Kolmas näytös

Neljäs näytös

loppuu k:lo Vs"

Telef. 916,

Proloogi. Lemmen titt risteilevät. (Peelin linnanrau-
nioilla Man saarella). (Kaksi vuotta kuluu).

Eukkatemppeli. (Sali varieteessa Lontoossa). Viikkokuluu.

Orjantappurakruunu. (Klubihuone P. Maria Mag-dalenan kirkon vieressä Sohossa). Viikko kuluu.

l£UMim^)oiUo. lYilorvn Imone Clements Innissä). IPria pr flaska 3 mk

Lemmen uhri. (Klubihuone P. Maria Magdalenankirkon vieressä Sohossa).J*~~«~^
1Ovet avataan k:lo 7. Näyiäntö alkaa k:lo V2B ja MB

Helsingfors Elektriska $Eli A. IKikandet* v Belysnings Aktiebolag s
/.-.-.-Kasarminkatu 27

I MkönkätiHL Te!. 303.
ty Oiheita W «

ty Roxamia, ja Lilsööx-ejä.I
$ * Pyytäkää hintaluettelo! ®

Tolmittaa sähkövaloa.
"■Myy sähkötarpeita.
O. Öländers

Skrädderietablissement,öambrini Rcstaurant. SkHnadstorget 2.

OOOQOOQCXZOOQQQQ® Beklädnads-Bolaget Aaito & C:oSivori *
Bangatan N:o 9. Telef. 15 05Mineralvattenfabriken

Kostymer, Paletåer och Benkläder för fest-,
, och. hvardagsbehof förfärdigas snabt och om-Merikannon fjantfas s oryjs^^^M
G-odt material, fin snitt och skickliga arbetare.Pfstilomakasiini rekommendera^sin^til^gHcningar

■Sko 8 Färdiga kostymer,paletårochbenkJäder på lagerFabrik & kontor, LappviksgWiipurissa |Helsingissä
Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. W Tel. 29 22.

Frackkostymer uthyras.

Beklädnads-BolagetA.alto &C:o
M&ngatan. N:o 9. Tel. IS05.0000000000000O1

é

■J.V;;
"

& *

sceni-kallar sig detta fria-förbjudna'^^^
ska opus hvars författare döljer sig
bakom trennehögstgenomskådligastjär-
Qor, och torde varasamma person, som
under sken af företagets arrangeur,
framträdde vid publikens försök att få
UPP en tämligen mager applåd. Publi
ken endast beklagade att den mer än
lofligt enkla måtinéen icke blifvit isin
helhet förbjuden. Nej, en såartad
n-tnhet' behöfva vi sannerligen ej, och
det torde vara skäl att noga undersöka
om en större, mäktigare „Frihet" värk-
ligen utgör ett lifsbehof för Wienslitterära kretsar. Det jäsande, bull-
rande, öfver bräddarna skummande ele-
mentet är ej för oss. På sin höjd se
1gärna vid kommunala och minister-
råd eller vid lageröliörbrukningenatt
oägaren skummar öfver, men annars
al'o vi ett bekvämt, tamt, behagligt
släkte, ett slags putsträdgårdsmästare,
som känna sig bäst hemma inom sitteget område. Berlin räknar redan flera
»Wa teatrar" — vi råka i förlägenhetför endast en, detta på grund af att
V 1sakna material därtill — och huf-vudsakligast intresse. Och då nu nden
'"a teatern" blifvit iprincip af veder-
börande förbjuden, något somivanligaWl plägar skänka ett företag dubbelMskraft men alls icke haft sådan vär-
kan här, är det väl bäst att vänta med
Saken tills behofvet af en fri, fri teater"

Tobaksfabriken

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

visar sig för Wienerpubliken utgöraett
oafvisligt behof. Men såsom nu är fal-
let, är utan tvifvel kejsar Franz uttryck
det som ligger sanningen närmast: —
Vi kunna vänta!"

■<«»►

Teater och musik.
Om August Strindbergs framtida litte-

rära planer vet en utländsk tidning be-
rätta att Strindberg, på grund at den
framgång hans historiska dramer Gustaf
Wasa och Erik XIV rönt, vorebetänkt
på utarbetande af en hel dramcykel
med ämnen från svenska historien.
Författaren skulle allaredan hafva gjort
utkast till ett drama ,.Gustaf IIAdolf'',
ett annat nKarl XI" och ett Karl
XII" samt säges f. n. brinnande in-
tresserad för ett fjärde „Gustaf III".
Icykeln fattas emellertid utom Karl
X Gustaf äfven drottning Kristina,
hvilket senare är så mycket mera an

inärkningsvärdt, då som bekant Strind-

Iberg under de sista åren, själf egnatI
katolicismen ett synnerligen varmt in-
tresse. * **

Josefstädter teatern iWien har in-
ledt en tillämnad serie „litterära mati-
néer" med uppförandet af Strindbergs„Fordringsägare". Stycketmottogs med
spänning och upprörd tveksamhet, som
ej är att förvånas öfver, då ju det
samma snarare är ett uttryck af härod
mot hela det kvinliga släktet än en
dramatisk skildring. Hufvudrollen ut-
fördes förträffligt af direktörJarno. —
Som efterpjes följde en satirisk sede-
studie „Månskenssonaten" af Ludvig
Wolff, hvilken väckte stor munterhet.

* *
Elsa von Schabelski

—
Schabelskaja

som hon kallasiRyssland — har öiver-
aatt tillryska sitt styckeDas liebegeld"
hvilket å Neues Theater iBerlin gjort
så stor lycka och nyligenfått detsamma
för välgörande ändamål uppfördt iPe-
tersburg. Den ryska kritiken är sär
deles välvillig mot stycket och säger
det stå ojämförligt mycket högre än
hvad någon annan tysk skriftställarinna
i vår tid åstadkommit. Fröken v.
Schabelski utförde Fjalf den kvinliga
hufvudrollen och skördade mycketbifall.

Ibsens nyaste drama Naar vi döde
vaagner" är numera inköpt af äfven
Deutsches Theater iBerlin,där styckets
uppförande vore afsedt att äga rum
samtidigt som i Kristiania och Köpen-
hamn. * **

Felix Weingartners treakters opera
Genesius u är antagen till spelning af
Nederländska operan i Amsterdam.
Weingartners arbete har redan gifvits
i Berlin, Hannheim, Leipzig, Weimar
och Prag med ständigt växande fram-
gång. Den nederländska operan är
den första scen, som uppför stycket på
icke originalspråket.

Å nya k. operan (Krolls) har student-
kåren i Berlin anordnat en Goethe-
föreställning, hvilken väckte stort in-
tresse. Till uppförande hade valts
Goethes BSatyro8a och Das Jahr-
marktsfest zu Blundersweilern".

prick alltid
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Onsdagen den 31 Januari 1900

Program
Ziehre

Eilenberg

1. Werner-Marsch ....
2. Fin de réve, Intermezzo.
3. Bonjour Vielliebchen . .
4. Wiener Leben, Polka . .
5. Serenade discrete. . . .
6. Veilchen am Wege, Walzer

Strauss.
Laporte
Fetras.

Suppé
Metra
Strauss

7. Ouverture, ..Leichte Cavallerie"
8. Die Welle, Walzer
9. Fragmente avs »Zigeunerbaron

10. Yerlorenes G-ltick, Lied . . .
11. Hur man komponerar. . . .
12. A hov, Marsch

■owacker
Meissner.
Nowacek

TobakAsmoioTs^^^H
& PapyrosserH

ständigt på lager uti

Fredr. Edv. Ekherg.
Tobakshandel

52 Alexandersgatan 52. Telefon 1448

Realisation!
Ett parti sidenband,spetsar, tyll, blom-

mor, plymer m. m.. samt ett mindre parti
Kanava kläden, siden och sammetsrester
borts1umBa^underiiägrf^daga^Ul^^rldio^^^
liga prisH

Åda I^efow.
Kaserngatan 26

ing. fr. gatan midt emot (-rfl''

Hofbeck
Feohter
Suppé

Ziehrer,
Strauss

Bion.
Bäver
Schwarz,

Samson

Meissner
Erditi

6. 01. Cetfns
Uraffär

fabiansgatan 27. telef o 2965,

af ur & kede
near, armband & brocher til

>>^ fnhs.! För hvarje ur garanteras.)

illigapriser. Reparationer
föras väl och bi

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödar kolerabakterier på enlialf
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, Professor iallmän helsovård
vid Universitetet iChristiania.

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

Assistent vid Professor RD:r R. Bassengef^^^|H^
Xochs Institut :

D:r Girand, vid MtmicipallaboratorietiParis.
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs 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 EspSanadg. 8.

Ife^AtfHfl^fefe^^fttfHfl^BttK

»♥e»»«s«>s*-g*s-e=toe*«i«.«

© rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "
f ska sorter, linierade och olinierade. f
a Ffrihatryok utförasbilligt |
| Dahlbergs PappershandeS,|
il fllexandcpsmstaß <5. <8

-* ■ ■ få :r ..,:■■■;:,■« 3 S5g Q ■:'■
-

ft->. ■■c

kl Cliainpag-ne

3 Mont de Bruyére
,q säljes iminut hos de flesta Herrar handlande.

Serveras å alla större hotell & restaura-'
tioner. Partilaser hos

t!
j? Ernst lollanffer.

S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Lördagen den 3 Februari kl. 8 e. m

Till J. L. Runebergs minne.
Abonnenicnt N:o 5

Suomis sång
Björneborgarnes marsch

För lista gången

Kung Fjalar.
Dramatisk tablåpå vers af J. L. Runeberg,

Personerna:
Kung Fjalar.
Dargar, siare.
Skjolf, kämpe
Kämpar.

För lista gången

Friarn från landet.
Lustspel på vers i1 akt af J. L. Runeberg-

Personerna
Onkeln.
Emelie, hans niéce.
August, student.
Katrine, kammarjungfru
En Ärrendator.

Representationenbörjar kl. 8 e. m. och slutar omkr
kl. 10,30 e. m. Dörrarna öppnas kl. i/2 8 e. m.

Hvita biljetter
Biljetter säljes alla dagar iTéhan-

deln midt emot Svenska Teatern (Argos
hus) Samt representationsdagen äfven å
Studenthuset fr. kl. 5 e. m., hvarjämte
de äfven kunna abonneras per tel. 2099.

"

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.

Fredr.

52 Alexandersgatan 52

E^KSESKHIEI?IE!?KPWB3KOKPiHStHSKHi

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porterl
Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktie Bryggeri.
Kb^a^ia^«aigiagaEiaKiaKiaigiaiiaaKiagi

sttFjjW

Edv. Ekberg.
å KofllitoFiIAUIIU.ILU.iI

Helsingfors

-i:V ■'■>- -()

KSE;<>

1

c^^K

Nissens
världsberömda // Bröstkarameller

Inreg. varum. Inreg. varum-
för hosta, förkylning, inflammation iluftröret,

kittling istrupen, etc,

Hissens Äng Karamell Fabriks Boiag
Helsingfors.

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchestern
J. C. Schwartz.

Torsdagen den I Februari 1900

Pro gram:
1. Ins Centrum, Marsch , .
2. Premier amour, Romanze
3. Ouverture, „Flotte Bursche"
4. Ida-Gavotte
5. Plionographen-Walzer . . .
6 Fragments avs Fledermaus"

7. BlumeDgetiuster, Tonbild. . . . .
8. Puppenfee, Walzer
9. Nordisches Bouquet

LO. In der Laube von Jasmin, Lied .
L^JPublikens favoritnummer vid sekel-

■Mnrs.-ii . .12. Spanischer-

Rella
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fieidsieef* $ £:0 Reims,
serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos de
flesta vinhandlande såväl i

$k
Partiorder upptages å lif-

försäkringsbolaget LTUrbai-
neskontor, Ö. Henriksgatan

Tel. 13 57N:o

11*«*»*« trr««« «
fes

I

i<k'::

«

Då jag öppnat en ny

i gården N:o 6 vid Wilheimsgatan
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

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

san:
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