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A> W. Eklund & C:o
Skilnadsgatan 19. Telef. 310. Teatrar och Konserter.Välsorteradt lager af

Viner b Spirituösa
billiga priser

N:o 46
*&& DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. €€^
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå.

Jakob LjungqYis s
Iislii Ate ierMogra

Aiexandersg. 19
(ing. fr. Hagasundsg. 2.)

Telefon 2453

Utför omsorgsfullt ocli till billiga
priser allt fotografiskt arbete såväl
mom som utom atelieren.

Julutställninff
Axa Lindhoims

Tapisseriaffär,
Alexandersgatan 7. Telef. 638

K. O. JLehio
Skrädderiaffär.

Fredriksgatan 40. Telefon 19 14
Lager af fina tyger ocli färdigakostymer

m. ra. Modernt och omsorgsfullt arbete.

M. W. Sch&lin.
Not- och Instrumenth.and.el.

Fabiansgatan27. Helsingfors. Telef. 12
Största laser af Flyglar,Pianinos, Orgelhftrinonlc

It orkesterinstrnmeiit. Specialitet: Flyglar &Pl
iiimis frän världsflrman

Carl Bechstein iBerlin.
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Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27, Teief. 916

Serverar elektrisk belysnia
Säljer elektriska materialier.I

.itä..-"». ."v .^_..^.^.£*" .^£ &/&&&

Tidning för Helsingfors

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Fredagen den 15 December

Georgsgatan 16, Telefon 27 70.

Svenska Teatern.

Fredagen den 15 December 1899,
kl T e. m

För femte gången

Cyrano de Bcrgerat
Heroisk komedi på vers i5 akter I_' I lin liiml

aMlarainiloiander.Öfversättning

sönerna
Cvrano de Bergera Hr Eng€ echt

instian (

ve de
T.e BrS
Vioomte de Valv
Marquis de Cuig Hr Stavenow
Baron de Peyrescoua
Baron de Casterao de Cah
Etagueneaujärc^raJ skådespel

. Hr Sveaberg
(Hr Liinlii.
\Hr Preoht.. Hr Hultman.
.Hr Stavenow

Ligniére, poet
capucinermunk

Frk Svanström
Fru Bränder.Eoxanes duenn

Mode ■uerite |
ia FrknunnSyster Mart

Syster Clair Fru IEn limonadförsäljérska
Fru Stavenowl:.sta skådespels
Frk Sundell2:dra sk&despelerskar

nska adel Borgare,MusikanterMarquiser, Officerare nkrar, '_
p.r. BorcHrkvinnor, NunnorPager, Lakejer, Ficktji

ikterrDe fyra fö

Börjas kl. T och slutas omkring kl. II e. m

örns Potoqtaflateller Fabiansgatan 27Sundstr

fotografiska Tabrißs-fianaels-
FinlandAktiebolaget

$&$& Helsingfors $C€s
fsxa&slca, artiklar,J. Foto

P^> ;-o-v;t',a ~.r
Scioptikon Kin.ernatogx

Medicinska,apparater.Möntgen-och
splanadsg. 33, 1 tr. upp

IV. A-ntoxnobiler, Velocipeder.

V. KontorsinredJiingar, SkrifmaskineT.
atan I,Itr

sTT^försäkringsaktiebolag:

Hotel Kamp
Ulener Damorkesfern J. C. Svinvarz

DU NORD
Fotografisk Atelier
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»SKÅNE", Braud-
Alla dagar

iiddagskosisert
från kl. 3 e. it

A.TELIER JLPOLLO.
-= MAGASII

N. £iSc.«

u.

SVEA"
Brand &. Litforsäkrings

Aktiebolag
Konto:

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

1399

J. H. Wickels
Vinhandei.

Ärraks Poosch,
mrd guldmedalj vid muntra

utmärkelse hc-
pnsDelörf^l
utställningai
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut
ställningen iBordeaux 1895.

Akta

Viner och spirituösa
ekt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
Unionsgatan 17

3ululställning
affärenNya pisssn

isundsgatan 2. Telefon 8201

Stoi flyttniiigsreaiisatioii
med

20 proc. rabatt.
Nya Glasmagasjne^jssssj

elsgatan 3.
Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
TricotvaruaffärUn^

37 Telef 1727Norra Esplanadg,

Välaorteradt lager, billiga priser

j flerkläder■[
Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's

i Grenoble världsberömda handskar.

US

Kontor Vestra kajen 18
G. F. CftRLAtäOER.

Alla aftnar

Aftonkonsert
frän kl. 8 e. m
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Harald Wasastjemas BLOMSTERHANDEL, Skiinaden 4
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Julutställning
Firma H. Elimin

'"i Alexandersgatan t'

CliarWsHelsincfdrs
Smörgåsaffär

Michaelsgatan Telef 4 (.)1

JULIUS SJÖGREN
ltliKaclsgatan 4, Centrals hus.

Ylle- och trikoYaruafHir.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Tel. 2776. B »SIiÉJ B* Tel. 2776

"V&tLj såg-ad, klulven, hemkörd per telef.
KyfEadt och ohyfladt virke.

Restaurant
& f♥Ilyberg,

AKTIEBOLAGET FINSKA JMSÄNGSFABRIKEN.
Enda Specialfabrik i Finland för

JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.u tetydllgtbilligare ttn de utländska
Illustrerade katalogerpå begäran.

50 Alexandersgatan 50.
6mil Rcbnberg.

OBS.! Fullständig
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Julutställning
af album, fotografier, skriftyg, postpapper och

Ett stort parti vackra dockor och leksaker i
Tornberps Psppershande!

Södra Esplanadgatan12.
(Wasa A.ktie Sanks hus).

Filharmoniska Sällskapet.

Program

Popu!ära Konserten
Lördagen den 16 December 1899

1. Ouverture till op. Raymond . . Thomas
2. nDorfsch\valben", vals

4. Danse persane

5. Ouverture till op. I!eherrscher
der Geister"

G. Ballade ur op. Faust, iör trumpet Gounod
(hr Th. Nordin.l

7. Suite ur L'Enfant prodique"
Introduktion. Andantino
Intermezzo. Eéverie. Finale

8. Prinsessan Snölivit
9. Canzonetta, för stråkork

10. Wasa marsch

Konserten äger rum i

Societetshuset.

}. Melodi

3O:de

Paus

Strauss

Paderewski

Guiraud

AVeber

Wormser.

Bendel

Mendelssohn

Oollan

aMBMHMI
Den enda värkligt praktiska SKIUFMASKIN

som finnes är

iiA 31MOND.
som skrifver såväl rysk som vanli

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien
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lUeriHl hagelstams
förlag:

3:75Juhani Åho, Spånor II ...
Koinii Zilliacus,Hågkomster o. Hi

storier
H.Lentemann, KuvallinenEläinkun-

nan Luonnonhisroria, (öfvers. från
tyskan af A. Saurio.)

Förfallobokför växlar o. räntor. .
Dagbok för 1900 med dag o. datum
Adelskalender för

4:50
2:80
1:50

10: —

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors

Försäljningiparti och minut af endast åktautländska
Viner &

Sp irituosa.

Julutställninic
IPASSAGEN Nya Barngarderoben

J&.IS. tiotaolagot

IRIS
Alexandersgatan 21, (Tallbergs nya hus.)

Generalagent för Liberty C:o. JLmt. London.
Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobelintyper,

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

Julufsfällnin^
Cl>. WJulffs Pappersbanael

N. Esplanadg 43

Helsingfors Nya IVlusikhandel
Fazer & Westerlund

Största Not- cch Instrumentaffär
Nyheter!

Jean Sibelius, Athénarnes sång.
Jean Sibelius, Kostenlaskian Morsianmet

Selim Palmgren, Deixx Contrastes, pour Piano.
Oskar Merikanto, Uusia Lauluja.

Erkki Melartin, LegendI. pour Piano.
Kkman-Sibelius, Sången om korsspindeln

Fazer & Westerlund
Fabiansgatan 10 Alexandersgatau 36

Specialaffär för Korsetter.
Wvepska prisbelönta & andra utiändska fabrikg

j£v i alla storlekar samt >: ' '"^^^^^^^^^^^^Har & planschette
till billigastepriser

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

G.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,
Alexandersg". 46. Centrals hus
AlJa sorters finare och gröfroBorstar &. 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.

La Kosa Habanera.
ta, Msnramma, Cig-airrer

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

Representant för Finland:
Mnrique San.ch.ez,J:r.
Helsingfors. Telefoner 22 5G &2022

é

Paus

skrift

QPERAKÄLLÅREN. Middags- & Aftonkonsert Tabie
Korrespondenser

Wien iDec. 1899
Ärade Redaktör!

I Till infriande af mitt löfte om att
då och då lämna Eder några korta
meddelanden från konstlifvet, musik-
och teaterlifvet i Wien, ber jag att
härmed fä göra en början. Det är
mig desto angenämare att uppfylla detta
löfte, som jag vet att Helsingfors är
en musikstad par excellence,något som
erkännes af hvarje konstnär, hvilken
haft nöjet gästa Eder ort. Afven de
mest framstående jag haft lyckan sam-
manträffa med, hafva uttalat sig be-
römmande om den fint musikaliskaoch
konstförståndiga Helsingfors publiken
och försäkrat att det alltid skall vara
dem ett nöje förnya sitt besök iFin-
land.

Hvad nu musiklifvet iWien vidkom-
mer, börjadeskonsertsäsongenhär egent-
ligen först med ingången af November
månad. Men sä har också sedan dess

. en formlig störtsjö af konserter kom-
mit öfver oss. Anmärkningsvärda äro
dock endast de Philharmoniska, under
direktor Mahlers genialiska ledning.
Första aftonens program upptog Beet-

hovens C-moll sinfoni, Webers Eury-
ante ouvertyr och Mozarts C-dur sin-
foni med slutfuga, hvilka allthänförde
publiken till den grad att en repris af
konserten påyrkades och mottogs med
enahanda förtjusning som den första.

Icke fullt lika lyckligt sammansatt,
var rGesellschaft"-konsertens pro-
gram om än det vore orätt att förneka
afven dess framgång och rättvisanidet
erkännande dirigenten, Herr von Pen-
ger inhöstade för sitt arbete och utfö-
randet af de skilda numrorna. Äfven
frökenClotilde Kleeberg, som uppträdde
med Beethovens G-dur pianokonsert,
skördade mycket applåder och framrop-
ningar.

För öfrigt har Wien i år lycklig-
gjorts med en ny Philharmonisk orke-
ster under ledning af herr Slix, en
särdeles duktig och berömvärdmusiker.
Hans dirigentförmåga och kraft fram-
stodo iall synnerhet genom det ovan-
ligt goda samspelet denna så nysam-
mansatta orkester(ungefär 50— 60 man)
presterade vid sitt framträdande. Som
gästdirigent uppträdde med denna sam-
ma orkester senare en rysk musiker
Winogradsky från Kiew. med ett ge-
nomgående ryskt program. Bäst an-
slog däraf en sinfoni iG-moll af Ka-

Försök
gjcsteriund $ &o$

utmärkta Frukt Marmeiad
linnikov och ett andante för stråkinstru-
ment, Opus II af Tschaikowski. Öf-
riga nummer, utgörande kompositioner
af Dargomisky, Rimsky-Korsakow, Gui,
Maussoresky, Glinka och Rubinstein
spelades mycket förtjänstfullt,men vär-
kade tröttande på grund af den ringa
omväxling i stil och rytm de erbjödo.

Bland inhemsk kammarmusik inled-
des säsongen förträffligt af de bekanta
kvartetterna Hellmesberger, Rosé och
Prill. Deras abonnementskonserter hafva
hvarje sin skilda stampublik, som an-
däktigt lyssnar tillde tonskapelser dessa
herrar, hvar och en på sitt håll, bju-
der på, och ingen kan väl neka till
att deras kvartettaftnar äro värkliga
konstprestationer. Också förståde rätta
sättet att taga sin publik och hänföra
den.

Prill-kvartetten bjöd på en mycket
intressant novitet af Felix Matte, mu-
sikdirektor i Karlsruhe, —

en stråk-
kvartett i Fis moll. Samtliga satser

voro rika på de vackraste tongångar,
thematpraktfullt anlagdt och utarbetadt,—

en riktig vederkvickelse att åhöra
i vår tid, då secessionen utbreder sig
öfver allt — imåleriet, bildhuggeriet,
arkitekturen, ja till och med ikläde-
dräkten och hemmet.

Afven denallbekanta Böhmiskastråk-
kvartetten gaf' den 17 Novemb. sin
första konsert för säsongen och emot-
togs med jubelaf sina beundrare. Man
bjöds på en kvartett af Dvorak, en af
Tschaikowski och slutligen på Brahms
f-moll pianokvintett med Eugen d'Al-
bert ipianostämman.

Max Paner, tredje man i förbundet
med H. Griinfeld och Zajic från Ber-
lin, gaf här enklaverafton, som inbrin-
gade honom både guld och ära.

Ännu återstår att nämna tvänne väl-
görenhetskonserter, iscensatta af skrift-
ställare och journalistföreningen rCon-
cordia". Vid den första var det Al-
fred Grunfeld som stälde sin konst till
välgörenhetens tjänst och därmed till-
försäkrade företaget obegränsad fram-
gång. Publikens erkännande var form-
ligen frenetiskt och konstnären trött-
nade ej att tillmötesgå densamma me
den ena extra nummern efter den ar
dra. Id den senare konserten mes

cThote & å la carie
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AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889

SUOM. TEÅÄTTERI.4 P%

Perjantaina Jouluk. 15 p. 1899

Ida Aalberg-Uexkull-Guilenband'in
vierailunäytäntö

IrbdCSti.
fÄISSfeÉom 4-nävt. näytelmä. Kirjoittanut Victorien Sardou
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Ruhtinatar Fedora Romanescu. . .*)
Loris Ipanesco Adolf Lindfors.deSiriex,RanskanlähetystönjäsenKnut Weckmun.
Gretsch, poliisikomisarius . . .Evert Suonio.Baro, tohtori, lpanesoon ystävä . Pietari Alpo.
Olga Bibesco, kreivitär "...Maria Rangman.
de Tournis, rouva Olga Salo.
Oekar, paroonitar Hilma Rantanon
Eouvel Oskari Salo.
Boleslas Lasinski, säveltäjä. . . Kaarle Halme.
Tohtori Lorreoh.......Emil Falck.
TohtoriMuller Eino Salmela.
Désiré. kamaripalvelija ....Taavi Pesonen.
Csilo, jalokivikauppias Aleksis Rautio.
Demetri, palvelija Hemmo Kallio.
Kyrillos, kuski lisakki Lattu.
Basilios, Fedoran kamaripalvelijaUuno Salmela.
Markos, Fedoran kamarineiti . . Alma Auer.
Poliisisihteeri Kaarle KeihäS.
Poliisi Uuno Salmela.
Portinvahti Otto Närhi.

\m | Renar hufvudsvåion. \
3efordrar hårväxten
Ingnidea ihärroten1A1

gåug-or i veckan före
kamnrncen. !

. ,"' j J
ErhåUesida fieata apotak,

drog- och pari'yma.3'är©r
samt iparti genom

\GUIDO NORNBÖBG.Helsingfors Yieraita ja palvelijoita
Telefon X551 1 näytös tapahtuu Bukarestissa. 3 viimeistii näytöstä

Pariisissa. Aika: nykyinen■' Pria pr flaska 3 mk !
*) Ruhtinatar Fedora Romanescu. . Ida Aalberg-Uexkull

Gullenband
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Helsingfors LleldnsoM
w Belysnings AktiebolagMikonkatu 11. Tel. 303

Gilceita W W Kasarminkatu 27 Telef. 916
Viinejä,Mo2lJalzlsia,

Toimittaa sähkövaloa.
Pyytäkää hintaluettelo! Myy sähkötarpeita.

imbrini I[t irant
Mineralvattenfabriken
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ganitas
Pianomakasiini rekommenderar sina tillvärkningar

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 319>-Wiipurissa JHelsingissa

Aleksanterinkatu 21. f Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. vt> Tel. 29 22. ©H©go©oQoo©Q@©^

. r t^(|JH
L^— j—

'

■

m ■ K
\s.y

Stickade varor såsom strumpor, damasker
vantar, barnklädningar. gosskostymer, tuavästar, dam
tröjor, underkläder sportskjortor inströjor etc

Beställningar emottagas pä all slags maskin

Ullgarn i fiere nyanser och schatteringar för
såväl hand- som maskinstickning från Fmk 5:50 till

Helsingfors, Mikaelsgatan 2

Th. JSTeovius.

%
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O. Öländers

Skrädderietablissemenf,
Skilnadstorget 2

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

Kostymer, Paletåer och Benklsder för fest-
visit-, och hvardagsbehof förfärdigas snabt ocli om
sorgsfullt

Godt material, fin snitt och skickliga arbetare
Priserna särdeles moderata.

Färdiga kostymer,paletårochbenkläder på lager
Frackkostymer uthyras.

ISekVädnads-MolagetA.alto &C:o
Mångatan N:o 9. Tel. 15 O5
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värkade herr och fru d'Albert, Hugo
Becker samt Scheidemantel och förlä-
nade sina namn glans åt det hela.
D'Albert spelade oförlikneligt vackert
Beethovens Essdur-konsert. Fru d'Al-
bert sjöng med sin härliga mezzosopran
en komposition af hennes man; det
präktiga utförandet kunde dock ej höja
kompositionen. Också Becker spelade
en rätt otacksam celloconsert af d'Al-
bert men belönades af publiken rced
stormande applåder för sitt utmärkt
fina spel.

Vid operan är hufvudintresset f. n.
förbundet med fru Frances Savilles
namn. Hon är också obestridligt vår
lyriska scens förnämstakonstnär. Lika
mångskiftande de uppgifter äro, som
anförtros henne, likaomfattande är hen-
oes konstnärskap och det intresse hon
'örstår att ingifva rubliken. Hon icke
allenast sjunger förträffligtde mest olika
Partier, men förmår äfven skänka lif
och trovärdighet åt de mest olikartade
Personligheter hon har att framställa.
Den enda nyhet Wiener operan härin-
llllä bjudit på har varit Rubinsteins
°Pera Dämonen", hvilken dock, ehuru
tycket förtjänstfullt inöfvad och utförd
under direktor Mahlers ledning, icke
isat sig lifskraftig härstädes.Var publik svärmar ej för stort an-
lagda värk men som sist och slutligen
äro intetsägande. Den modärna italien-

Tobaksfabriken

"SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommende
ras åt tobakskännare; försökSamson I'

. Samson 2" (Trämunstycken) och "1899"

ska skolan, Mascagni,Leoncavallo,m. fl.
hafva då bättre förstått att i sina korta,

på spännande situationer så rika ope-

ror gripa publiken. Orkestersatserna
till dessa värka lika uppskakande på

nerver och sinnen, som trötts någonsin

handlingen på scenen, och stämmer

dässutom bättre öfverens med tid*
andan

Burgteatern, härvarande kejserliga
teater, har erhållit en ny dragnings

kraft i Josef Kainz från Berlin. TJI
de representationer hvarvid han upp-

träder är vanligen hvarenda platsi tea-

tern upptagen

Säsongens hittilsvarande enda succés

har varit ,AgnesJordan" af LeoHirsch-
M BW nyheter å andra scener
ände nämnas exempelvis*
Då iag kom åter" gitven a \ olkstea-

C.J Itycket ntgör ett slags fortsatt-
till På hvita hästen (Zum

SLfA S— >- *~
Off.rl.rn» är det K.d.lburg som 1. o.

behärskar repertoaren

Operettteatern har som nyheter bju-
dit på Kauders lilla Enka" och ett
postumt arbeteaf .lohannStrauss, „Wie-
ner Blut", hvilka hvardera fallitpubli-
ken i smaken och synas lofva att hålla
sig uppe på repertoaren. Också Tey-
deaus vådevill La dame de chez Maxi-
me ;l gifves alla kvällar för utsåldt hus
med tröken Anny Dirkens som magnet.

Mycket vore väl ännu att omtala,
men fruktande att förefalla Eder alt
för vidlyftig uppskjuter jag därmed till
nästa gäng och förblir emellertid Eder

Emil v. cl. Klamm
"■-«>—"

Teater och musik
Kejsar Wilhelm och Wébers „Oberört".

Från Berlin omtalas att kejsaren af
Tyskland under sitt ibörjan af måna-
den besök på slottet Liebenberg också
sysselsatt sig med konstnärliga angelä-
genheter. Det rörde sig nämligen om

en omarbetning af "Webers rOberon".
Major Lauff har haft sig förelagt att
omskrifva texten ibunden form. Och
Wiesbadener Hofteaterns kapellmästare
Schlar, har omarbetat Webers musik,
hufvudsakligast på så sätt att den hit-
tilsvarande dialogen och recitativen er-
satts med motiv från annat af Webers
komposition, men också gällt omplace

ring af skilda satser ur själfva Ober-
on". Kejsaren har med stort intresse
följt denna omarbetning. Bland annat
egnades enhel eftermiddagåt en grask-
ning af arbetet. Hr Schlar föredrog
musiken på piano och hr von Hiilfen
fick därtill låsa upp den nya texten.
Kejsaren önskar särskildt att de orien-
taliska melodiernaimusiken skola fram-
hållas. Själf har han också granskat
de af Kantzky iWien gjorda dekora-
tionsskizzerna och genomgående under-
sökt effekten af de nya figurationerna
samt å utkasten härtill gjort egenhän-
diga rättelser och ändringar.

.. Götz von Berlichingen^ som opera.
Enligt förljudandearbetar kompositören
Goldmark sedan någon tid tillbaka på
en stor opera Götz vonBerlichingen"
för Hofoperans iWien räkning. Tex-
ten skrifves af Theater an der AViens
literäre medarbetare D:r Willtner, i
trogen anslutning till Göthes original.
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Reidsiecß % €:0 Reims,
serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos de
flesta vinliandlande såväl i
Helsingfors somilandsorten

Partiorder upptages å lif-
försäkringsbolaget LTUrbai-
nes kontor, Ö. Henriksgatan
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Norra Bryqcieriets

Telefon 1917.rekommenderas

y ¥ v

N:o 1

Lager

É-
t r r

Tel. 13 57

Öl

~v"v7y

Missens
L världsberömda
■^Jjrösltaifiller

lilfi-^;. vanilll.
för hosta, förkylning, inflammationiluftrörsi

kittling i strupen, etc.
Försäljes hos alla herrar Drog- & Kolonial1ruhandlande i landet. Parti från enda. tillvärkar

Nissens Äng KaramsH Fabriks Bolsg
Helsing-rors.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

J. C. Schwarz.
Lördagen den S6December 1899
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Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedei

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödarkolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
riens och rosfeberns bakterie på

en minut
enlic intyg från

it ibakte i vid KD:r E. Selander, De
Karolinska Institutet i Stockholm

D:r Axel Holst, Profess
vid Universitetet i Christiania

D:r F. Huedpe. Professo: allm

m D:r K. Bassenge, A^.M.stciit^iM^rofejso^j
fg Koohs Institut i lierlii^B§D:r Girand, .vid Miiuiri|i!ill;iH atoriet iParis

Stltl iSt. Pcratorium å Klinisl
tersburg.

O:r K. G. Kuylenstierna, Assis

Finnes till salu å Apothek, Drog-
ailarer m. fl

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8
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1. Folies Bergére, Marsch . .
2. Avs meiner Vaterstadt, Tänze
8. Mandolmen-Polka ....
4. Menuett
5. Die Werber. Walzer . .
j. Scenen avs Boccaccic

7. Ouverture, ..Nabucco
3. Schwarze Diamanten, Lied .
}. W:r Spaziergiinge,Potpourri
). Soirée d'Eté, Walzer . . .
1. W:i Lieder
2. Elien a Ma yar, Galopp

Lineke
AVagner
Delibes.
Boccherin
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