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■ ■ Generalagentur förFinland, fiagasundsgatan9..

ogram~&laåei
Tidning för Helsingfors

Georg Wikströms skrädderiTeatrar och Konserter. Östra Henriks;?. N:o 1./ BAD \/ CENTRAL\
/ Tarmlufts- och
/ Basängbad rekommenderas.

Lagret är stort och välsorteradt.
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisen beräknasmyk-
ket moderata.Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag

1899.N:o 51 Onsdagen den 4 Januari

FOTOGRAF, Fabiansg. 31.DANIELNYBLIN,
SVENSKA TEATERN. SUOM. TEÄATTERi.
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Hildur ...
Tulla, trollkvinna"

r\} ) hennes iDidnk /
Bergakungen .
Sjöjungfrun
Flädermor . .
Döden.... Yiides näytös

Troll. Tomter.Bergpysslingar.
Handlingen föregår inorra Sk

Ljungby. Tiden: Börjanaf

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 11 e. m

& Lifförsäkringsaktiebolag:SKaNE", Brand-
|^HöfclKamp

_^j^£rj)^^

STAHLBERGS A.TELIER.

Onsdagen den 4 Januari 1899
kl. 7.30 e. m

Med biträde af Filharmoniska sällskapets orkester,

lijungby horn.
Romantiskt sagospel i5 akter. Bearbetning från

danskan af Frans Hedberg

Personern

a Trolle till Ljungby
FrökenKrgT
.Tunker Olof
Herr Måns Kruse tillMånstorp
Olle Pamp, hans sven....
Herr Ivar Munk, lagman . .
Junker Nils
Landtdomaren
Slottskaplanen
Mårten
Amman
G-umla, k
Greta .
Per . .
Mor Bolla
Karna, Mor Bollas dotter . .

Munkar. Bondfolk

Frk Lodenius.
Frk Book.
Hr Klintberg.
Hr Svedberg.
Hr Lindh.
Hr Malmström
Hr Preoht.
Hr Stavenow.
Hr Erlin.
Hr Precht.
Fru Lindh.
Frk Söderström.
Frk Tschernichin
Hr Carlson.
Frk Söderström.
Fru Eliasson.

Tjänare

. Frk Bergroth.. Fru Bränder.
/Hr Deurell.
\Hr Hultman..Hr Lindroth..Fru Lindh.. Fru Stavenow..Hr Sjöström.

Lyktgubbar Elfvor.
toe vid och på Troll
16:de århundradet.

jpf-f .

Fru Katri Rautio,

Den sympati fru Eautio vunnit hos publiken

genom sin utmärkta talang skall helt visst för-

skaffa henne fullt hus idag på recetten till hen-

nes förmån.

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27

Keskiviikkona Tammik. 4 p. 1899

Talvinen tarlna.
B-naytOksinen satunaytelmä (!) kuvaclmaa.) Kirj anul William

'
Shakespeare. Suomentanut Paa vo Cajancl er.

Jjcontcs, Slcilian kuningas
Mamillius, hanen poikansa
'amillo 1\ntigonus I

Polyxcncs, Kypron knningas
Florizel,hanen poikansa iskari

Ensimmäinen \ hoTiherraToinen /
ApolloD vlimmäinen pappi

Yanba paimen

Vanginvajtia
II e i- mio n e
Perdita, Leonten ja Hermionen tytär
Paulina, Antigonus'eh vaimo
Emilia, kuningattaraiikamari-rouva
Ensimäinea V hovinataenTornen /

Rouva Katri Raution hyväksi

(The winter's tale.)

lOtto Närhi.
iKnut Weckman

fÉino Salmela
(Piclari Alpo,
Otto Närhi

K atri Rau tio.
Sirlcka Ilertzberg
Olga Salo.
Mimmi l.iihteenoja

/Mimmy Leino.

/Alma Auer"^ } paimentyttöjä

MuvihciToia. hovinaisia, pappeja, oikeuden virkamiehiä japalvelidita,
paimenia, paimentyttöjä,kansaa.

Tapahtuu osittain Siciliassa, osittain Kyyprossa. Huomaa: Kol
mannen janeljiinnennäytöksenvalillä on 16 vuotta kulunut.

Kii>.iMiiiiin-n niivtns: Sicilian liovin juhlasalissa.
roinen niiytös: 1. Hcnnionen huoneessa.

Avonainen muutos: 2. Yankilassa.
Avimaiuo.ii nimitos: 3. Leonten lnioncessa.

K.ilm.-iK niiytös:Oikeus huoneessa.
(Pitka Yäliaika.)

Neliäs naytös:Kyyprossa. Vanhan palmenen raökin edustaUs
■gkHJjjj^^H * (Pitka väliaika)

Leonten linnan edustalla.
Leonten linnan edustalla.

Ht' Pilarikävtilvä Paulinan liuvilassa.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo VS
ja loppuu k:lo V2"■

Nic. Autipiu's

Elektriska Affär,
Ijuslednlngar ns till H:fors ElAt. A. B.

belyiniageceattfll.
Telefonledningar,

RingSediiingar etc, etc.
väl mli erkänt» b:tlig»s«-

- '■' '
l:nia material o. apparater

alltid ko«tnadsförslag o. prisku
Ed«t for ndgon mUiiggningf

Kontor Mikaelsgatan N:o 3

■■■^^^^^^H

Wa^asin jdu nord.
HELSINGFORS BiZAHAxa Lindholm

Tapisseriaffär,
Alexandersgatan 7. Telef. 638 Galanteri-, Bijonterx-,

Läder-, & JTortaT-»Wor
Glas-, & Porslinsvaror

Dockor & LeksakerAkta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlärdet hos

Hjelt & Lindgren.
Specialitet I & 3 mk.

Parti order emottagas
Unionsgatan 17

mil (Catanis hus.)

C. F. BYEI

Begär

lacob Cjungqrists Totograflslca Htelier
HScxandersg. 19 0«9- fr- fiagasundsg. 2.)

Utför omorgsMit ocft till »11110» priw allt I[JjJgJ»" f«* M[

inom som wtom atrtimn. zmm 2453'

Bodega Andaluza
N:o 28 Unionsgatan N:o 28.

Servering af uteslutande åkta naturviner, frukter,
läskdryckerm. m.

G. F. GffiRLANDER.
Alla aftnar

Aftonkonsert
från kl. 8 e. m

G. Tahfs
Ylle & TricotvaruafTär

Telef 1727.Norra Esplanadg, 37

Välsorteradt lager, billiga priser
Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-

derkläder.
Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i

Grenoble världsberömda handskar.

14. Vestra Henriksg. 14

Ledig annonsplats

J.H.Wickels
YINHANDEI.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelöut med guldmedalj vidmånga
utställning-ar. Högsta utmärkelse he-
derspris i^Diplome d'honneur) vid ut-
ställningeniBordeaux 1895.

31Esplanadg.N.
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Den enda värkligt praktiska SKKIF3TASKIN

HA3MMOND.. ■ :o ra "Sa
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter förFinland & Skandinavien

S Wiltcluiitn i HAGELSIPAMS 30KHANDEL
Elefantteatern stängd (Hotel Kamp.)

denna vecka Nyårskort.Öppnas annandag

Jul med nytt
Förbättringar äro numera vidtagna å såväl kontorsbläckhornet

JNTon plus ultra,Högaktningsfullt
somDirektionen. Rullpentorkaren.

OPERAKALLAHLN. Middags- & AtionUsert^BHHC^ffffWßi

« 3 c.11.

i^riifriTiMMftfiriTiftt^r

RODEGA ESPANOLA
Brudslöjor

kransar, band. spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval hos

Finne H. Ellmin
9 Alexandersgatan 9.

(MifefsHelsingfors
Smörgåsaffär

491Michaelögauui"

Finsk Konstslöjd. Utställning
Mikaelsgatan I

Största lager odekorerade föremål för glöd-
ritning och träskärning. Färger för trä och läder
Bästa glödritningsapparater.

Beställningar emottagas tacksamt,

Finska

Järnsängsfabriken,
Enda Specialfabrik iFinland for

JÄRNSÄNGAR ö. MADRASSER.
Betydligtbilligareän de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandersgatan 50.

EMIL REHNBERG.
OBS.! Fullständiggaranti

Filharmoniska Sällskapet.
Torsdagen den 5 Januari

INGEN

Populär Konsert

Försäljningiparti och minut af endastäkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

lIAItMM-I^AIIKB.
Beställningar emottages,

fåya Barngarderoben
:: Mikaelsgaian

Larsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

serverar bästa finnbadstu, karbad, halfbad,
tallbarsbad, sprit- o. terpentinsångskåp.

Telefon 20 27.

.A.lstiebolaget

IRIS
29. Fabiansgatan 29

Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London.
Möbeltyger: halfsitlen, velveteen, gobelintyger. kre--1 tonner m. m. Engelska lampor och metallvaror. MöblerL^iatto^KonstnärligMmikmakei^^^^^^^^^B|

Agatol-tvål
En fin ocli angenäm

toalette-tvål IQ ffi IQCJ (U &)
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y\qatol-landpasta) 200 &ånS- värksammareännågot
fi , i ~., ) annat hittilskändt Antisepticum)\gatol-munYaHenJ förmun o. tänder.

Erhålles å Drogerier & Parfymerier,

SJulskinkor
som välkändt utmärkt delikata n

J. Neumann.
Ängkor ffabr1k

Humleberg 5 Tölö Tel !3;m

Försäljningslokaler:
Trekanten 3, fSpennerts hus.) Tel. 933

Saluhallarna70 72. Tel. 2125.

Utmärkt hårreningsmedel!
Doktor Hornborgs Hårtinktur"

-*""►

cd

Faust

Första akten. Inattens sena timme
sitter den gamle doktor Faust ännu i
sin studerkammare vid sina folianter
forskande efter lifvets urkraft. Men
han finner intet och lifvet tycks honom
för tomt för att lefva längre, hpn vill
söka svaret på sina frågor på andra
sidan döden. Han står ibegrepp att
dricka ett döende gift, då han utifrån
staden, i vårmorgonens gryning hör
sånger till Guds lof. Ack denne Gud
är intet för honom! Kan han återgifva
honom tro eller ungdom eller kärlek!
Nej alt är värdt förbannelse och må
det vara förbannadt, träd fram satan!
Han bönhöres. Mefistofeles kommer
och erbjuder honom sina tjänster, han
skall göra honom lifvet så t-könt som
helst, och fordrar till gengäld en obe-
tydlighet, han säger: Här på jorden är
jag din lydige slaf, men där nere tjä-
nar du mig. Faust ryggar tillbaka,
men bedåras af den bild af Margareta,
som Mefistofeles framlockar, och skrif-
ver under förbindelsen. Han tömmer
en trolldryck, som törvandlar honom
till en ung ädling, och befaller Mefisto-

feles att genast föra honom till henne,
sota han nyss såg.

Andra akten. Stadens innevånare
lustvandra i grupper af borgare, stu-
denter, soldater, unga flickor och fruar
utanför stadsporten för att njuta af
den unga våren. Hit kommer Valentin
för att dricka ett glas med Siebel och
andra vänner innan han, som är soldat
bryter upp från hemmet och drager i
krig. Han anförtror sin syster iHie-
bels vård. Mefistofeles slår sig till
deras lag, sjunger en fantastisk sång
til gulldets lof, han spår ihänderna,
trollar fram vin ur en Bacchusskylt
o. s. v., ända tils de närvarande på
grund af vissa hemska tecken börja
fatta misstankar och vilja tränga in pähonom med Valentin i spetsen. Mefi-stofeles drar mtd sin värja en troll-krets omkring sig, hvilken ingen kanöfverskrida. Valentins klinga springeribitar. Valentin vänder då det kors-formiga fästet mot den misstänkte gä-
sten, och detta bekommer honom ejväl; då alla de andra följa exempletkänner han sig liksom en ormimyrstack
men hans makt är bruten, och alla draga
sig oskadda bort. Faust inkommer ochtordrar att genast bli förd till Marga-reta;'s"hon inkommer strax därefter på

■Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-
bolaget iFinland Helsingfors.

iFoto&ra&ska. artiklar
OCH

|^ Fonoffxrafer.
väg frän mässan. Mefistofeles .kräm-
tm

rJT m
e1' som viu skynda h°"Ull mötes Margareta afvisar ined jung-frulig värdighet Fausts försök til när-manda och fortsätter sin vägföröttM

tm- Sl6bel har
'

Skyndattore till Margaretas trädgärd för attdar b;nda en b k fet
att doppa sm hand ivigvattnet tillintetgor han Mefistofeles' L^t^ZSs^nTr T T attvi^nar. Han lägger buketten vid Margaretab dörrtröskel och skyndar

d
Jaust kommer och blir rörd af clatJens kyska och enkla behag. Mel to

o
"

af ■"fUng6n i Thule" afbrytei°J ta itankar Pä mötet med IW

kan ej neka sig att se efter hvad det
innehåller, för att sedan få pryda sig
med halsband och örringar. Marta
kommer och förvånas, äfven hon, öf-
ver smyckena. Faust och Mefistofeles
komma, under förevändning att bringa
fru Marta det sorgebudet, att hennes
man är död. Faust och Margaretabli
ensamma och yppa sin ömsesidigakär-
lek. Hon skyndar från honom in till
sig, då det re'n är sent". Faust vill
<?å, men Mefistofeles håller honom kvar.
Margareta öppnar fönstret, och då hon
tror sig vara ensam, utgjuter hon sitt
hjärta och sjunger om sinkärlek. Faust
störtar fram, hon faller i hans famn.

Fjärde akten. Margareta söker nåd
och tröst i kyrkan, men Mefistofeles
röst höres tillropa henne ve och för-
bannulse. Hennes ångest stiger, hon
upplefver „förkrosseisens stund" och
faller slutligen ivanmakt.

Tablå. Soldaterna med Valentin i
spetsen inmarschera i staden efter slu-

CLEYELAND

program

som linnes är

är don bästa velocipeden

5» un cl s trotn*!



AXEL PSHL 6R E M Torr Genuine Årraks Punsch Guldmedalj i Paris 1889.
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KONRA IJ RR EdREI
Hagasundsgatan 2

snedt emot Brandkårshuset

Flor
stort sortiment

TILL JULEN,
Lampskärmar. Dockor.

Franska handskar, Fjeder-
& piymkragar, Boas af
skinn- fjeder & plym, Ja-
vots, Sidenblusar, Sam-
mets brokadblusar, Fy-

chus, Cravatter
m. m., m. m.

ppcsenfkopf
tillhandahållas och gälla till 1 Juni,
då å ett sådant kan erhållas såväl vår
som sommarhattar eller hvilka artiklar
som önskas!

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Lördagen den 7 Januari kl 8 e. m

)\bonnement K°

Ur lifwts strid.
Skådesqel i 5 akter (/ tablåer) af F. Berndtson

Personerna

BaronPantzarsköld.
Maria, hans dotter.
Werner, löjtnantvidBjörneborgsregemente
von Stöbern,kapten vid Savolaks infanteri.
Karin, en äldre kvinna.
Anna hennes dotter.
Jakob, Baronens betjänt,
Rapp,hans son, soldat.
öfverste vonDöbeln.
En rysk militär.
Hurtig, soldat.
Halomen, bonde.

Officerare och soldatei

Händelsen föregår under 1808-1809 års Finska
krig, strax före och efter striden vid Lappo.

Hvita biljetter
Biljetter säljas fr. o. m. tisdagen den

3 Jan. alla dagar fr. 10
—

4 iO. W. Lau=
rents tidningsdepot samt fredagen den 6
och lördagen den 7 Jan. å Studenthuset.

*LL Champagne

3 Mont de Bruyére I
säljes iminut hos de flesta Herrar handlande, i

Serveras å alla större hotell & restaura- g|'
tioner. Partilager hos h»j

Ernst Tollander.
V5S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. 7^

0. Öländer
Skilnad storget 2

[
K ÅJ.LL 1\5ö.L;A II#!JLLÄ

Guldsmed.
Rekommenderar till juluppköp sitt synnerligen

rikhaltiga lager af Juvel- Guld- Silfver och Alfenidar-
beten.

Norra Esplanadg. 35. Tel 1427

OQOQQQQQO
Borgå-Porter.
Vällagrad.

Välsmakande
Efterfrågad,

OtntyoJct,

OQQQQOQQO

&am6rini <&Qstaurant
Idag- inkomna följande

Cigarrers
till

La Calidad,
Key West,

Afterilinner,
Qur Babies,

Hairionia,
Hansa

JPred. JEdv. Jskherff>s
Clyarrhandel

52. Alexandersgatan 52

J^^^g^^JÉ^JgJÉJÉJ^^^?^^^

JULIUS SJÖGREN
ittißaelsgatan 4, Centrals bus

Ylle- och trikovarualfär.
Välsorteradt lager. Billiga priser

vv%*vv^pvyvvv4pvvyv

Största urval
fila§¥aror

Bii3Hna priser

<3ttfa glasmagasinet
3. Mikaelsgatan 3.

OBS:[ vid Sidorowska affären

OSKAR ALEXSIZ.

Ledig annonsplats.

Lediff annonsplats.

Ledig- annonsplats.

§£S£ "ViJO-lxa.ncaLolxiL «€«€

anländer idessa dagar nytt vinlager från välrecom-
menderad firma.

/ft/A/o Lindfors
e

£ a
|»
CDc»
(fl

Helsingfors, Berggatan 10.

Till

Vilhelmsgatan N:o 4,

L. V. Relander. Telefon 1803

tade fäjder. Valentin, som af Siebe!
får höra, att alt ej är väl ihemmet,
skyndar in iMargaretasbostad. Fauät
och Mefistofeles inkomma, den senare
sjunger en hånande serenad" utantör
Margaretas fönster. Valentin kommer
att hämnas pä den, som skändat hans
ära. Han kastar bort den medaljong,
han fått af Margareta, och som han
hittils burit som en amulett. Han och
Faust fakta, Mefistofeles parerar^^^
lentin forbanner henne och dnfl som

käck soldat
Femte akten. Faust följer Mefisto-

feles till firandet af Valpurgisnatten,
hvars smliga, bacchanaliska fester af-
brytas af en syn, då Faust ser Mar-
gareta, blek som döden. Han befaller
Mefistofeles att föra honom till henne.

Tablå. Margareta ligger i fängelse
som barnamörderska. Mefistofeles läm-
nar Faust nycklame, på det han må
föra bort henne. Margareta som för-
lorat förståndets ljus, anar att hon skall
stanna, och ber honom stannahos henne.
Mefistofeles kommeroch ber demskynda.
Margareta öfverlåter i en brinnande
bön sin sjal iGuds händer och ned-
faller sanslös. Mefwtofeles säger, att
hon är fördömd, men en jublande kör
svarar, att hon är frälst. Hon föres
af änglar till himmelen. Mefistofeles i

krälar istoftet inför ärkeängelns blixt-

Notiser.—
Freie Buhne iFrankfurt har

med framgång uppfört det nya skåde-
spelet Em Fruhlingsdrama" af Ger-
hart Schmittlein.— Å Odéonteatern i Paris har
ett gammalt stycke från 18:de århun-
dradet Les trois Graces" af Samt
Foix återuppförts.Istycket spelar den
af tre nymfer fångade Amor hufvud-
rollen; han måste lösa sig ur fången-
skapen därigenom att han upphöjer de
listiga nymferna till gudomlig värdig-
het af gracier

— En pär som skådespelare. I

London är man mycket upprörd öfver
att en ädling, hertigen af Manchester,

är last besluten att debutera på tea-

tern. Förhållandet är kanske mindre
märkvärdigt iEngland än annanstä.ies.
Då en skådespelare inställer sig vid
prinsens af "Wales lever", mottages
han lika artigt som en amiral eller en
hög ämbetsman

af Manchester har vunnit

Stora triumfer som sällekapsaktör. Han
förklarar, att han icke har håg för nå-
got annat än teatern samt sitt han be
höfver förtiäna penningar. För öfrigt

tänker han icke afstå från sina pärs-
rättigheter, fast han ingår vid teatern.
Han ämnar intaga sin plats bland de
ädle lorderne hvarje gång han anser
sin närvaro nyttig för fosterlandet.

Hertigens planer väcka mycken op-
position hos hans svärmor, hvilken är
en uppkomling af en amerikansk bor-
gerlig familj. Hertigen tänker emel-
lertid genomdrifva sitt beslut och sä-
ges redan underhandla med en ameri-
kansk impressario.

— Å Stadttheater iKrefeld mot-
togs det nya skådespelet E\vige Liebe"
af H. Faber välvilligt.

— CarlteaterniWien gjorde lycka
med Gandillona fars Die Schildkröte"
(La tortue).

— Inbringandeteaterstycken.Ko-
stånds Cyrano de Bergerac" inbragte
här om dagen, då stycket uppfördes
för 246 :te gången, Porte-Saint-Martin-
teatern den andramiljonen francs. Det
är den högsta inkomstsiffra, som någon
teater iParis förut uppnått, och man
anser som säkert, att den skall stiga
ända till den 3:dje miljonen. Mic-
hael Strogofi" inbragte Chåtelet-teatern
å likaledes 246 föreställningar1,948,056
fVtmcs. och Porte-Saint-Martinteatern in-

höstade å samma antal uppföranden af
„Jorden rundt på 80 dagar" 1,636,300
francs

— Programböcker. IBerliner
Tageblatt läses: FörlagsbolagetHarmo-
nie utgifver under titelnNeue Opern"
ett slags programböcker med notutdrag
öfver de viktigastenyheterna inom ope-
raliteraturen, hvilka synas väl egnade
att afhjälpa ett värkligt behof. Den
lilla föraren", heter detiförordet,„vill
icke ersätta täxtbok och klavéiutdrag;
tvärtom skall den väcka intresse för
desamma och underlätta deras förstå-
ende Den skall upplysa om alla vik-
tiga moment i handlingens äfvensom
musikens fortskridande och därigenom
redan vid första åhörandetmöjliggöra
en högre njutning af värket". Före-
taget måste hälsas med så mycket större
glädjesomhvarje personligkritik,hvarje
partistånHpunkt därvid skall undvikas.
Det föreliggande första häftet, som be-
handlarBungertsOdysseus Heimkehr",
visar att författaren hofkapellmästaren
d:r Wilhelm Kleeield är rätte mannen
att sakkunnigt och objektivt bearbeta
materialet. Arbetet kan fäs hos alla
musik- och bokhandlare äfvensom i
operahuse

rande svärd

to cTFäTi a t eIie r-
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WM, EKBERG. Cognac Punsch- och Vinhandel. Aiexande.^^refef^S^Hels^gfars.
ALEXANDERS TEATERN.

"Kifed högvederbörligt tillstånd

J^-"- af Kejserliga Ryska Mcdi- éialiansßa §pcrancinalstyrelsen i S:t Petersburg
säljes det af framstående bakte- Onsdagen den 4 Januari
riologer vitsordade och härintills

7 1/2 e. m
bakteriedödandeoöfverträffade

gifvesmedlet

Stomatol FAUST.För tändernas och munnens vård
Opera i5 akter. Musiken af Gounod

i de flesta apotek och drogvarv-
Personernamagasin ihela Ryssland samt i

Faust S:r CokinisFinska Bokhandeln i S:t Peters-
Mefistofeles Sr Gandolfi

S:ra De SpädaNederlag Margareta

Vallentm S:r Broggi-MuttiniWilkens &Petersen, S:t Petersburg
Sibel S:ra C. Saruggio.0. Nutowz, Moskau
Martha S:ra Bruna

Kontor & lager S:r BaldiniWagner

S:t Petersburg,
Liteini prospekt N:o 15 Kapellmästare: E. Esposito Regissör: Micos-Urbano

Början sker kl. 7 lfe e. m

l^H^l^jlgi
0 s

Franska Lifförsäkringsbolaget

ILU R B A !N E,
'M Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. m
m Garantifonden: 98 miljoner Frcs. g^
/ttxk Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- gjv%* ringar af alla slag. Genom samarbete med'M sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- @)
/ga baixe et la 'Seine beviljas de försäkradevid (Sk

sjukdom ooh olycksfall särskilda förmåner,
hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för-

(((fö säkrade ocli lians familj, som ock de per- gjy
söner, med hvilka lian slår iaffärsförbiu-@ delse för den oundvikliga förlust, som en

t sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- <g}\
ler en olyckshändelse medföra. Bolagetefter-
skänker nämligen, såsom allmänt bekant, %fj))
ipremierna för hela sjukdomstiden och utbe- |M},

taiar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot-(^ lig och resten vid dödsfall.
jgfe Bolaget L'Urbaines försäkringar äro &hW därför särskildt att rekommendera för her-

rar affärsmän, då det gäller att säkerställa lg§)
större affärsföretag genom lifförsäkring, gjv
emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- g^
samma störingar svårare sjukdomsfall all-

(ÄS§ 'i^ naed'öraoch hvilka ofta nog bringa bor- (Ös)\
ges- och förlagsmanstora förluster.

För dessa väsentliga fördelarerfordras f§))
'Äfe icke några extra premier utan endast att &K

den försäkrade afstår från den årliga vinst-
i^^> andelen. §Ss:
(S& Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1, gjv

É Qart von <Xnorring. É
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| Brefpapper ||
%% rikhaltigaste lager af utländska och inhem- |||f

ska sorter, linierade och olinierade. ÉU
l|!| Firmatryck utföres*bUligt.
|| Dahlbergs Pappershandel.
s|;| Alexandersgatan 15.

Fredr. Edv. Eklierg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

MimiHartwalL I
■Vlineralvattenfabrik

ITillverkningen står fj
lunder kontroll af filo- I
sofie doktor Hj. Modeen. \

Telefon 169

I

Sadu å 20 p:i

Elvira å 15 01

Wilhelmina a
15 a:i

hos

Jacob Reincke
"--—

— — — -—
" i—H Hotel Kamp. Hotel Kamp.
bo
GÖ

CQ
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.Hotel Kamp.
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Onsdagen den 4 Januari 1899

Program.
1. Friedrich Marsch
2. ISommarkväll, walzer
3. Ouverture Raimond"4. Armen Polka . . .
5. Ung. Tänze. , . .
6. Potpourri ,Un ballo in maschera"

Czibulka.
Merikanto,
Thomas.
Strauss.
Brahms
Verdi.

Strauss
Komzak
Grovnod.
Richter.
Eilenberg

7. Dorfschwalben, walzer. .
8. Ouverture Edelweiss". .
9. Marionetten Trauermarsch

10. Musik- Lexikon. Potpourri
11. Die Wachtparade kommt..
12. Rakoozy Marsch ....

Herman Lindell
Speciaaffär för

Artist- och SiitmäteriaT^MQsir/iel6esticil såväl som hyarje slag af iJ^itmatQTHaf
bör man naturligtvis alltid köpai

mmstuiiiäleriäliehaiideiii^^elar<!HSamnia såsom varande SPECIAL-ArFÄR« ovillkorligenerb.judei
"*tiirsta UMliilili IV,i li-isla i,^n^^^^^^H

I^Matematisk^^^codet^ instrument
Östra Henriksgatan

Crlödritninffsapparaten
är ovilkorligen gOf;^U är ovilkorligenden bastå den bästJ

*

erhålles endast hos Herman Lindeli, Helsingfors
Finlands enda specialaffär i förenämnda artiklar,

Wiener Damen-Orchester
G. Richter. Program

Militär Marsch
Das Lehen ist doch schön, walzerOuverture »Martha". . .Meerleuchten,Mazurka .Erwacht! Intermezzo ....'"Potp. Eigoletto"-+"—++-

7. Les patineurs, walzer.8. Ouverture La Mascotte". .J. Alla Stella confidente, Romanze10. FliegendeBlätter, Potpourri .11. Kronungsmarscli »Profet"12. Szecheny Marsch.

Herman Lindell
Entylsiike \

Itaiteilia ja Piirustustarbeita

ksiltfi syystä etta se ERmIS-LIIKKI.wY ■-,!,. ' Im sunrimman t t

"IKKtMVA valttämättömästi tarjoaa 1

en vamäm

"
ii2i^r7.t«S/»«emästi paras ""ÖOIIQ

° n välttämättö'

&uomen saadaan ainoasta^, Äer maD , mästi paras

»for. 1898, HufTudst«<l,l,lrf.t s KT« t7^~

Torsdagen den 5 Januari 1899

Itä Henrikinkatu

Ziehrer
Strauss.
Plotow.
Fahrbach.
Desormes
Verdi

WaldteufeL
Audran,
Eobaudi.
Ertl.
Meyerbeer.


