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Jakob Ljungqvists

Atelierfotografiska
Alexandersg. 19

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

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

Åxa Lindholm
Tapisseriaffär,

Alexandersgatan 7. Telef. 638

K. G. Lehto
Skrädderiaifär.

Fredriksgatan 40. Telefon 19 14,
Lager af fina tyger ooh färdiga kostymer

m. m. Modernt ooh omsorgsfullt arbete.

Ja". W. Schalin.
Not- och lustrumentliandel.

Fabianss-itian 27. Helsingfors. Telef. 12 51

Största lager af Flyglar,Pianinos, Orgelharmonier.
& orkesterinstrunient. Specialitet! Flyglar & Pia>
ninos från världsfirman

Carl Bechstein iBerlin,

S^S&^^m^^m^lSké&dSlli^Sl**'^^^.

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

ÄjSSÄ iS^Ä __*__. -**"" y
-
X"'- i!f.j>'.*r.*.

'^"^'"^r.^r^jr^:^^^^.^.-^;-^^.-

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 18 Oktober

Inkasso & Fasiighetsbyrå.

Svenska Teatern.
g^t~ \Uf^""*

—
■~L̂/^>

Onsdagen den 18 Oktober 1899,
kl 7,30 e. m

"ésSj. w «___3__. VS3^«a ipssa^ \ifes ,_£__» ''"-.:—.' «ii_, *
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Skådespel i5 akter, indelade i8 tablåer, af August Strindberg

öde/
„SVEA"

Brand & Lifforsäkrings
Aktiebolag

Kontor
Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

1899
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Mikonkatu \,u~ . -r t c o
Mikaelsgat. N:0 l Teief> B^3

Akta
Hioer och spErGtuosa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren

Unionsgatan 17

Nya Tapisseri affären
Hagasundsgatan '2

Telefon 3201

Största urval

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

«»&&$. Mya Glasmagasinetsiss-ss*
3 Mikaelsg-atan 3.

Oscar Alexsiz.

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

Välsorteradt lager, billiga priser

Hufvuddepot af Dr. Lahniaiiiis un-
derkläder.

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

<^p^^fj

Kontor Vestra kajen 18
C. F. CARUNDER.
Alla aftnar

Aftonkonsert
frän kl. 8 e. m
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GERMANIA "^^^^^"* Ferd. Stamer.
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A. W. Eklund & C:o
Skilnadsgatan 19. Telef. 310

Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billiga priser

N:o 21

»»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. mm*
H. W. LJLJUS.

Personerna
Mäster Olof
Gerdt, bokprentare
Lars, Olofs broder
Gustaf Wasfi
Lars Siggesson, riksmarsk
Hans Brask, hiskop iLinköping
Måns Sommar, biskop iStrengnäs
Mårten 1 , , .. ,
jTji > svartebroder
Hans Windrank. skeppare
En adelsman
Konungens kammarsven

Nils i sch°l al,es iStrengnäs klosterskola
Kyrkvaktaren
Knipperdollink
Fru Christina, Olofs och Lars' moder
Christina, Gerdts dotter
En kvinna
AbedissaniSancta Clara
Kyrkvaktarens hustru
En tysk
En dansk
En småländing.
En krogvärd.

Svartebröder och Sancta Claras kloster systrar

Herr Engelbrecht
Berlin.
Lindroth.
Malmström
Swedberg.
Stavenow
Gistedt,

V 7}

Klintberg.
Precht.
Hultman.„ Kosqvist.„ Lindh.

/Fru Lindfors.
\FrökenBonnevie. Herr Gistedt.„ Lindh.
Fru Bränder.
Fröken Andersson
Fru Klintberg.
Fru Precht.
Fröken Lindmark.

Borgarfolk. Soldater,

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring kl. !l e. ni

Sundströms Fotograiiatclier, Fabiansgatan 27

Georgsgatan 16, telefon 2770

n^mm- Totografiska fiandels* $ fabriks-(PlH aktiebolaget i finland
$$&& Helsingfors

X. Fotografiska artiklar,
11. Fonografer, Graphophoner

111. Scioptikons,Kinematografer
Böntgen- och Medicinska apparater.

N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp

IV.
v.

A.ntom.obiler, Velocipeder.
Kontorsinredningar,Skrifmaskiner.

Mikaelsgatan i, Itr.

»SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:

Hotel KampAlla dagar
Widdagskonsert

Wiener Damorkestern .1. C. Schwarz.från kl. 3 e. m

ii vi?r ir "KF i^f J pnr toÄ JL JE^ JL# JL Ä -ä-b/ -Ä. -IT v JL«* Ju* <Lr#

-S MAGASIN DU MORD, =
C BYTf¥¥BÅKTi Fotografisk Atelier.* <*. Ås- A. AvXiX\X/>£^XL4-i Porträtter ivisitkortsformat å & mk. Dr duss

N. Esplanadg. 31



Harald Wasastjemas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
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Aktiebolaget Norra Bryggeriet
ikommenderar sina välkända ti.lvärkningar af

Öl. Iskäilard;icka. Läskdrycker samt Mjod
Telefon 1917

elirtrs blla-iiiluli o
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2. Telef. 491

JULIUS SJÖGREN
Itlikaelsgatan 4, Centrals hus.

Ylle- och trikovaruaffar.
Välsorteradt lager. Billiga priser

TSI 2776.Qg|oP".2776

"Ved, sågad, klufven, hemkörd, per telef.
Hyfladt ocSi ohyfiadt virke.

Km& Xsippait!
AKTIEBOLAGET FINSKA JEMSÅNGSFÅBRIKEN.

Enda Specialfabrik i Finland för
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER,\T—

t n "

Betydlig! billigare än de utländsk
Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandersgatan 50.

etttil Rebnberg.
OBS.! Fullständig garanti

|i__uii__ia_(_iå^]X<^^ rv_J g.

C_s

Pappershandel
är flyttad till

12
("Wasa AktiebanksliusF.

OPERÅKÅLLÄREN.

som finnes är

lIA 3131OND.
som skrifver såvälrysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & SkandinavienI

** 4*4*4*4*4*4*4* 4*\"i
Jfa^elsfams H# ¥$* * gokfyandeJ
Det länge bebådade och efterfrågade, af

Herr J. G. Breitholtz konstruerade nya
bläckhornet

"-^

j^»* „©j_>timus u
är numera tillgängligt ihandeln

Pris Fmk 3: 50

Middags- & aftonkonsert Table
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Från Stockholms teatrar.

Ernst Didrings skådespel Stigar-
mats" har i allmänhet fått ett högt
betyg af recensenterna. Det är dock
i värkligheten ett vida mindre löftes-
rikt sfycke än samma författares„Mid-
nattssol". Där var enkelhet, klarhet
och osökt stämning. IStigarmats"
märkes allt för mycket af konstruk-
tion, förkonstling och sökt djupsinnig-
het. Hela första akten tänker mun på
Ibsen, hela sista på Gerhard Haupt
mann. Och om man redan har en
smula svårt att tro på själfva hand-
lingen, så är det ännu svårare att tro
pä de personer som delta a däri.

Det är en brukspatronessa som går
och förför en ung, vacker, bruksarbe-
tare. Hon säger sig ha älskat sin nian,

men stötts tillbaka af hans kyla och
egoism samt har därför beslutit häm-
nas".

Mannen förekommer med i pjäsen
och äi' tecknad som en fullkomlig tjant.
Har hon någon gång älskat honom, sä
har hon dålig smak. lika dålig smak.
som då hon sexton är eiter sin flyktiga
förbindelse med grufarbetaren låter
denne dua sig och tyrannisera sig.

Försök
(Uesferlund $ ftos
nu utkomna extraflna Monpensier, chokolad
cocosnötts.valnötts.mandel m. fl. fyllningar

Patronessan skulle, därest hon före-
kommer i värkliga lifvet, kallas en
enfaldig och lösaktigperson och inga-
lunda någon romanhjältinna. Och det
är nästån höjdpunktenafhennes enfald,
dä hon ger en vink om denna sak till
sin mans öfveringeniör, när denne en-
träget förföljer henne med kärleksan-
bud. „Uppgörelsescenen"mellanbruks-
patronessan och ingeniören är med sina
krystade symbolistiskail,iverkligheten
naiva och löjliga repliker styckets sva-
gaste punkt.

Nästan som en karrikatyr värkar en
istycket insatt biperson, en ung poet,
som går omkring och pratar tok.

Hjälten Stigtrmats själf, är en un-
derlig kurre. Han älskar sin dotter
sä högt. att han vill taga henne frän
hennes mor, från en behaglig tillvaro
och ljus framtid med sig på — fattig-
huset. Hans deklamationer om sin rätt
härtill ha, som en granskare mycket
riktigt anmärkt, icke framsprungit ur

hans egen hjärna. Det är en hos vår
allmoge djupt inrotad föreställning, att
en moder till ett oäkta barn både har
rätt och skyldighet attbehålla detsamma.
Om Stigarmats vill fördärfva sin dot-
ters lif och framtid samt vanära hen-
nes mor. så kan detta icke bero vare
sig på kärlek eller rättskänsla, utan på
simpel, af egna motgångar utvecklad
elakhet och lust att göra skada, eller
af ännu simplare afundsambet mot det
enligt hans förmenande lyckliga herr-
gårdsfolket. Ihvarje fall är han en
tämligen opoetisk person och står där
Bom en föga sympatisk representant
för underklassen. Äfven de öfrigaun-
-ierklassrepresentanterna äro föga sym-
patiska i sitt medeltidsmässiga hat mot
ingeniörens införande af nya maskine-
rier och inrättningar.

Bättre, ehuru fullständigt konventio-
nelt tecknade äro den unga flickan,
dottern af Stigarmats ech brukspatrc-
nessan, samt öfveringeniören. Pjäsen
slutar med att det oskyldiga barnet
blir ihjälslaget vid de strejkbenägna
arbetarnas anlopp mot herrgården. Det
är ett teaterslut. som gör en viss effekt,
men är hvarken logiskt grundadt eller
utgör någon fattbar symbolistisk af-
huggning af handlingens knut. Det

'höte & å la carte
är en olyckshändelse, en slumpens tra-
giska nyck, men det kan vara fråga
om en sådan bör förekomma i ett för
öfrigt allt igenom konstruerådt stycke.

Trots dessa anmärkningar vilja vi
visst icke förneka, att äfven denna
pjäs vittnar om författaretalang och
blick för det sceniskt värkningsfulla.
Men det är uppenbart, att författarens
begåfning icke ligger för problemdra-
mat — en skådespelsgenre, som väl
för resten också sett sin bästa tid.

Det på Olympiateatern gifna Drey-
fus-dramat hör egentligen inte in un-
der rubriken konst. Det är en genre,
likartad med de kolportageromaner, till
hvilka senoationella tilldragelser ge an-
ledning, och att lata alla kritikensgröf-
sta batterier dundra ned på den genren
är nästan att spilla bort väl stora ladd-
ningar krut. Varat att beklaga är det
teatersällskap, som råkat ut för denna
förfärliga smörja. Xog har man förr
sett och tolererat här i Stockholm tea-
terspel, som inte stått på högre nivå.
Det torde väl vara tvifvelaktigt, om
under förevarande omständigheter nå-
gonting synnerligen mycket finare kun-

göras af Dreyfus' roll. än liva

«

Filharmoniska Sällskapet.

Torsdagen den 19 oktober 1899

sin/oni~l^onsert.
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Alezandersgatan 36
■

Tafvelramar,
Speglar,

Omförgyllningar,
Uteslutande egna fabrikat.

Egen rainlistfabrife istaden
Sven Strindberg & C:o

Norra Esplanadgatan 37.

C.E.Lindgrens BorstbinderiafFär,|p
Alexandersg.. 46. Centrals hus

adla sorters finare och gröfreBorstar &. Penslar,
Tamburmattor &. Rottingpiskor, foilettvålar,Amykos, Par-
fymer, Badsvamp, Kammar af alla slag, Speglar &. Toi-
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker, Cigarr-
St Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.

Dricksglas släta I: 50 per dussin
d:o med slipad rand S: 80 per duss

W. Henriksg. Nio 14.
Wilh, Lamberg:.

Telef. 23 49.

" -« ►^e

Lorens Malmström,Herreki

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors

Viner &
Spirituosa

Nya Barngarderoben
r _ v* Ständigt lager af färdiga

BÄRMKLÄDER.
;*\ Beställningar emottagas.

K. F. Larsson

.Als tletaolaget

inis
Alexandersgatan 21, (Tallbergs nya hus.)

Generalagent för Uiberty C:o. Lmt. London.
Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobelintyger,

kretonner m. m. Engelska lampor och metallvaror,
Möbler & mattor. Konstnärligt krukmakeri.

A„ Halooen
Herrekiperingsaffär.

Prima varor och billiga priser
Georgsgatan 16 & Nylandsg.7

Helsingfors Nya iVSusikhandel
Fazer <& Westerlund.

Största Not- ech Instrumentaffär
Nyheter!

Karl Flodin, Suite Migvonne.
Ernst Milck, Två Impromptus.

Egmond Hartmuth, Widmung, Omista;
Meyer Hellmund, Denx Chansous

Einar Cronstedt, Berceuse.
Faltins Bön för Finland

f. solosång eller kör

Fazer & Westerlund
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AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1888.—
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SUOM. TEAATTERI.fjA
%"*MiSt Kesikviikkona Lokak 189918 p

kte11i TUKRIJOBUA.i

--.-.. -.. _
4-näytöksinen lauluns linen huvinäytelmä. Kirioit

PS***. tanut Teuvo Pakkala. Lavlut säveltänyt j
sovittanut Oskari Merikanto./£te* tete

Henkilöt
./-"■■." s^v x

9SX I Turkka,
ITolari. TaaVi Pesonen

Huotari, tukkilaisi !Aleksis Eautio
I Kasuri, Uuno Salmela

Oterma, J (Hemmo Kallio
Maija, kaupustelija Kirsti Suonio
Pietola, taloka: Emil Falck
Katri, hanen tyttären LilliHögdahlen.
Anni. mökin tvtär Alma Auer

te Bättäri Eino Salmela- If
Pölhö-Kustaa,lyhytjär len poika Olga Leino

i I
Poro-Pirko Mimmi Lähteenoja

"
Pahna- Hilma EantanenMaij
Leena Mimmy Leino
Taurila, lautamies

llsingforsi '
|,f ' IN

a i |k|
ti Pris pr

Pietolan palvelijoita ukkilaisia ja kylan tyttöjä.
=j

MW Ovet avataan k.lo Näytäntö aikaa k:lo Va 8
uv k:lo 11.

Elektriska
A. I_^_^H

S! Belysning
rw i

I- ty M

vi/Iii ikonkatu 11. Tel. 303. Aktiebolag
Kasarminkatu 27

Toimittaa sähkövaloa.
Viinej cS^;

w JfSojnjnia ja Likööreja^**
ty i
W # Pyytäkää hintaluettelo! * i
\)/

" _JB El
Pir. .............^.......■..........................................m^A sähkötarpeita.—

■ I

Gambriiti Restaurant.
lÖQQOOOOGOQOOOOOOOI ÖQQOO00GOQOOOOOOO

Mineralvattenfabriken[TVon c_ * ]* Merikannon ganitas
Pianumakasiini rekommenderar sina tillverkningar

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 3191.Wiipurissa gHelsingissä

Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. \!> Tel. 29 22. @@@©ee©©OQQO©©

persons
Stickmaskinen.

K. å
£y

.maskerStickade varor såsom

Ibarnklädningar. gosskosty
lar m. m.

Ullgarn i flere nyanser och schatteringar trän
Fmk 5: 50 till högre priser.

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

Th. Neovius.

_ \
S\ I

■i

x yR

i
O. Öländers

Skrädderietabisement,
Skilnadsgatan 2

Beklädnads-Bolaget A
Bangatan N.o 9 Telef. 15 05

för festKostym-i-, Paletåer ocäj tSesik.at.s_M
visit-, och hvardagsbehof förfärdigas snabt ■
sorgsfullt

Godt material fin snitt och skickliga ai■betan
Priserna särdeles moderata

Färdiga kostymer,paletår och benkläderpå lager
.ckkostymer uthyras

I Beklädnads-BolagetAalto &C:o
JBangatan N:o 9. Tel. 15 05.
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lir Deurell åstadkorn, och hvad damer-1
na beträffar, så tror jag nästan, att vi
alla, trots vår förargelseeller värt löje,
märkte att fru Deurell såg pikant och
behändig ut som alltid och var elegant
klädd. Älven fröken Lodenius visade
sig vara en icke oäfven melodramskå-
despelerska, och mot hennes toaletter
torde intet vara att invända. Man bör
annotera de mildrande ometändigheter-
na, äfven då man är ifärd med att
afkunna dödsdomar, och kanskii isyn-
nerhet då.

Men öfver den genre, som repre-
senteras af ,,nutidsdramat Dreyiys" har
väl konstkritiken långt iförvägoch tor

Attall evighet uttalat sin dödsdoir^^^Hett dylikt stycke skulle kunna förda■
va smaken hos den som ölver hufvuc
taget har någon smak finna vihelt en-
kelt löjligt. Tvärtom har det exempel
vis hos våra recensenter framkallat så
mycken ädel harm, en så varm nitäl
skan om konstens heliga sak, sä inyk-
ken andlig upphöjdhet, att man blii
helt förvånad. Mätte det räcka länge!

Hvad äter de breda massor betraf-
I'ar, som pä premiären jublade åt styk-

ket och inropade de spelande ett tjog
tal gånger, så torde deras entusiasm
förnämligast framkallats af att de här_- ehuru i krassare och påtagligare
torm —

äter fingo till lifs de tirader,
hvarmed en del af pressen undiägnai

dem och hvarpå en del af pressen lef-
vat högtiåratal. Inte har denna del
af pressen anledning att vara arg på
publiken för den saken.

H. N.

■

Teater och konst.

Gerhart Hauptmann har till Hofburg-
theater i Wien inlämnat sitt nyaste
skådespel Der arme Heinrich".

* *

Paris teatrar. Ett å en cirkus spe
lande drama Eoulbosse le Saltimban-
que" af Charles Esquier gafs första
gängen å Théätre de la Bépublique. —
En ny folkpjes Cogne-Dur" af M.
Carré rönte gynsamt mottagande å
Ambigu-ieateri).

* **
iStora operan iBuenos Aires har

med stor framgång gifvits enny opera
Yapanhi" af A. Berlutti, med spansk
text af Lavata, italiensk öiversättnicg

af Tarnassi.
*

Perosis nya oratorium ..Jesu födelse-
applefde med framgång sitt första upp-

Tobaksfabriken

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

förande i Cotno. Isynnerhet den sym-
foniska skildringen af den heliga natten
skall vara ett glansnutnmer.

* *
Ett nytt lustspel »Heideröslein* af

Eugen Zabel och O. L'Allemand vakte
bifall vid första uppförandet å Stadt-
theater iKönigsberg.

* *

En ny balett Napoli il af Pratesi,
musiken af W. Byng,har uppförts för-
sta gången å AlhambrateaterniLondon.

* *

A Iwfteatern i Stuttgart uppfördes
nyligen i närvaro af kejsar Wilhelm,
konungen och drottningen af Wiirtem-
berg äfvensom andra iurstliga gäster
Web^rs Friskytten" med präktiganya
dekorttioner.

Å Lessingtealern iBerlin har under
titeln Die Genossin" för första gän-
gen uppiörts ett nytt treaktsskådespel
af A. AV. Piuero ibearbetningaf Hans
Meery. Stycket rönte ett gynsamt mot-
tagande. Styckets hjältinnna, Agnes
Ebbsmith, en representant för kvinno-
emancipationen, åtdrgafö förträffligt af
fru Sauer.

* *

Ett nytt fyraakts skådespel Bunte
Kreise" af A Grav vakte bifall å Lui-
sentheater i Berlin.

* *

Svensk opera på tysk scen. Aadreas
Hallens Yaldemarsskatten a är antagen
till uppförande å hofteatern iCarlsruhe.
Den kommer därstädes att ges möjligen
i är elleribörjan af nästa ar.

"— "4■►"— "

prick alltid

JVlonopole sec"!

A

©©

Myy

Karle Halme

Telef. 916

v

N. Es lanadg. 33 & Unionsg. 28



':m. EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinnande!. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcs mmX/ *M

Bolagt -lar fördXaktiga försak- &h
*%2? ringar af alla slag. Genom samarbetemed
\-£s) sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- §S(/
OJ, baine et la Seine beviljas de försäkradevid 0Jsjukdom och olycksfall särskilda förmåner, §?
58551 hvilka fullkomligt säkerställa såväl(lev för-gm säkrade och lians familj, som <jck (le per- o\\g< söner, med hvilka han står iaffärsförbin- j«^

delse för den oundvikliga förlust, som en
0) sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- gm
yA ler enolyckshändelsemedföra. Bolaget efter- ]s<
ÖJv skänker nämligen, såsom allmänt bekant.
o\\ premierna för hela sjukdomstiden och utbe- jSjfe

tatar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- *X^lig och resten vid dödsfall.gm Bolaget L'Urbaines försäkringar äro &hJnZ! därför särskildt att rekommendera för her- J«;(g^j) rar affärsmän, (lii det gäller att säkerställa
igm större affärsföretag genom lifförsäkring, 3t\
Aj? emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- sk

samma störingar svårare sjukdomsfall all-gm tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- gm
g£ ges- och förlagsmanstora förluster.
\ig)) För dessaväsentliga fördelarerfordras Sgjj)
0\ icke några extra premier utan endast att gm
gA den försäkrade afstår från den årliga vinst-*0) andelen.
0h Generalagenturen:H.-fors, Ö. Henriksg. 1. &h
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Brefpapper "
<S> rikhaltigaste lager af utländska och inhem- ffi
v ska sorter, linierade och olinierade. $

Firmatryck utföresSiilligt. |
| Dahlbergs Pappershandel, f

Alexandsrsgafan15. ® |

Nutidens förnämsta antiseptiska
toiiettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård ||
dödarkolerab:skterier på enhalf m
minut samt tyfoidfeberns, difte- ■
riens och rosfeberns bakterie på m

en minut. ■
enligt intyg från

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

D:r Axel Holst, Professor iallmän helsovård
vid Universitetet iChristiania.

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

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

£$ D:r Girand, v iuiiic-ipalläbörätörie^^Paris.B
m D:r M. Raskina vid Pro/iss*»- Afanasjeffs labo- f|
X ratorium å Kliniska InstitutetiSt. Pc- H. ■■;■ tersburg. 3»

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

1 Finnes till salu å Apothek, Drog-
K affärer m. 11. ställen samt iparti.

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Sed.a Esplanadg. 8.
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W. Harteiins
Fotografiska Atelier,

<^=> Glogatan 3. £$?
Fotografering alla dagar från 9 till 7
fint arbete utföres,med billigapriser.

Atelieren har undergått remont.
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Refdslecu % fco Reims,
serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos de
flesta vinhandlande såväl i
Helsingfors somilandsorten
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Partiorder upptages å lif-
LTUrbai-försäkringsbolaget

nos kontor, Ö. Henriksgatan
N:o 1. Tel 13 57 I
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Rossini7. Ouverture „L.a gazza kub^^^^^^^^H8. Ich lieb Dich herzinnigliri^^e^^^^J
9. W.r Biirger. Walzer H

Wirr-Warrium, .PorpourrJ
Wiener Lieder . . .I

12. \\':r Volkslieder.MnrscM

Z/iehrer.
Dworak
Sch\
Rosenkranz

Fina tfetnburssr
och

Havanna
ww eiQÅFjtEj.^

EKBERGS—
CIGARRBUTIK.

__
O Alexandersg-atan 5

Sörnäs PiSsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.

-;^ii

Prima vara.
SörnäsAktie Bryggeri.

" . -
■ ■ v ■...]"■

Salon Pilsner
serveras å alla i:sta klassens

Restauranter =—
Kröckels BryggeriJ. K.

Helsingl irs, H_ dstads la : ts Nya Tryckeri, 1899'

Försök Colors
Puts- & Polerpulver

bästa putsmedel för alla slags metaller
Colour

Skurpuiver
finnes till salu hos alla välförsedda handlandenFärgfabriksaktiebolaget Color.

H:fors
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gj Champagne

3 Mont de Bruyére §,
säljes i minut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- Ö
-

tioner. Partilaser hos £;
® Errast ToHasider. 5;.
V5S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

"

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.

Onsdagen den !8 Oktober 1899

Program
1. Kärnthnerlieder, Marsch^^^^^^^^^^H2. La Sylphide, Gavotte. 1
3. W.r Tagesblätter, WalzeM
4. Grossmutterschen . . m5. Avs der Heimath, Polka Maz
'i- Fragmente avs ..Romeo & Julie" Gounod

Seifert.
Schmeling
Messerschmidt
Langer.

issens
världsberömda#f ABröstkarameller

r hosta, förkylning,inflammation iluftröret.
kittling i strupen, eU_^_^_i-^-^-l

Försäljes hos alla herrar Drog- & Kolonialvalruhandlande i landet. Parti från enda tillvarkaren
Nissens Ang Karamell Fabriks Bolag

Helsingfors.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchesfer

J. C. Schwarz.
Torsdagen den 19 Oktober 1899

Program
Erzherzog Albrecht,Marsch. . . SchneiderA la hongroise,Polka-Mazur. . . GoublierOuverture „Freischiite". . WeberDoctrinen-Walzer |Straus

'

Crossmutterchens Spinnrad, Idyll.GilletAbschied avs der Heimat,Tonsttick Zistler.

q 2,UtertUre »Nal3uccodonosor" . . . Verdi
q telynis ti. die Mutter,heiteres Lied Brahms,J. fantasie avs »Carmen». . . . Bizet10. Sonvemr de Wienne, Walzer. . . Ziehrer11. Potpourri avs Geisha" Sidney-Jones12. Llalmen-Marsch .......Weinberger.
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