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Brand & Liffcrsäkrings PNSkilnatlsgatan 19. Telef. 310 Teatrar och Konserter. i
AktiebolagVälsorteradt lager af

Kontor

Viner & Spirituösa
Qtgifves hvarje söndag,onsdag och fredag

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228
J. N. Carlander.billiga priser C2—

t
N:o 27 1899Onsdagen den 1 November

*»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. €€€«*
H. W. LJLIUS. inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 16, Teiefon 2770

CO
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Jakob Ljungqvis

b ite 1erMoip
Alexandersg. 19

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

Utför omsorgsfullt och tillbilliga
priser allt fotografiskt arbete såväl
mom som utom atelioren.

Jului■ställn.in.ff
Axa Lindholms

Tapisseriaffär,
Alexandersgatan 7. Telef. 638

K. G-. Lehto
Skrädderiaifär.

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

m. m. Modernt och omsorgsfullt arbete.

M. W. Schalin,
Not- och lustrumenthandel.

Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 1251

Störstu lager af Flyglar,I'ianinos,Orgelharmonler
,fe orkesteriustrument. Specialitet: Flyglar& Via
ninos frjui viirhlMfirnmn

Carl Bechstein iBerlin

$S££^£€€€€€€s

Helsingfors Elektriska
Belysnings Åktieteoiag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysnin
Säljer elektriska materialier.

Svenska Teatern.
ffST ty-

Onsdagen den i November 1899,
kl 7,30 e. m

För tredje gången

S@l dail81
Lustspel i3 aktei1 af Oskar Blnmenthal och Gustaf

i öfversättningKadelburg. Ii

erna

Baron Botho von Sandorf Herr Klintberg

Fröken ÄhmanThessa, hans syster

Richard von Brick Herr Castegren

Henrik Wulkow Swedberg

Fröken LindmarkCarolina, hans fru
Käthe, deras dotter Andersson

Herr StavenowHeinitz, konsthandlare
PrechtFranz, betjent hos Botho
RosqviatJean, betjent hos Wulkow

Spelar iBerlin

kl. 10 e. mBörjas kl. 7," och slutas omkring

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansfjatan 27

fotografiska fianck!s= $ fabriks-
Hktkbolaset i Tinland
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Mikonkatu N T , f g

\kta
Miner och spirituösa

direkt importerade från utlapdet hos
Hjelt & Lindgren

Unionsgatan 17

Nya Tapiss ra affären
Hagasundsgatan

Telefon 3201

Största urval

Stor flyitnmgsrealisation
20 proc. (rabatt.

«es-5-» Nya Glasmagasinet iusee*
3 Mikaelsgatan 3.

Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & rrbolvaruaffar

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727,

Välsorteradt lager, billiga priser

Hufynddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.

Ensamforsäljn. af Jouvins & ClO5S
i Grenoble världaberömda liandskill".
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Koni estra kajen 18
KLANDER

Alla aftnar
Aftonkonsert

frän k!. 8 e. m
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$^^ Helsingfors $€€£
I. Fotografiska artiklar,

11. Fonografer, Graphophoner
111. Scioptikons, Kinematografer

Röntgen-och. medicinska apparater.
N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp

IV. A.utomobiler, Velocipeder.
V. Kontorsinredningar, Skrifmaskiner.

Mikaelsgatan i,Itr

& Lifförsäkringsaktiebolag: K FSKÅNE éS Brand-
Alla dagar Hotel KampWliddagskonsert

9flenei' Dantorlieslei'll J. C Sciitvarz
från kl. 3 e. m

JiTELIER A.POLLO.
= MAGASIN DU WORD.

w » A m \j jt JjLJEiJNKs J&-'CLXi Porträttet

i våra dagai

Fotografisk Atelier.
å 6 Jtlk. pr duss

N. Esplanadg. 31



Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
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Tornbergs
Pappershandel

är flyttad till

S. EspSanadg. 12
(W&sa A.kt£eha,nks hus).

OPERAKÄLLAREN.

BODEGA ESPANOLAFiiharmoniska Gäilskapet (Etablerad 1883)

Försäljningi parti och minutPro gr a ni afendastSkta ur

Viner &
Spirituosa.

Helsingfors

Populära Konserten
Torsdagen den 2 November 1899

Ouverture till op. Zampa

nGescliichten ans dem Wiener
Wald," vals

Gravotte, för stråkorkester
Fantasi ur op. Traviata

Ouverture till Midsommarnatts-
Mendelssohn

Carnaval, för trumnet
(hr Emile Trognée.)

Suite n:o 1ur Peer Gynt
Morgonstämning. Åses död.

Anitras dans. Hos bergstrollen

Vieuxteinps

10. Finnames marsch

Konserten äger rum i

Societetshuset

HSraHUSSSHH
Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN

som finnes är

HA 3131OND,
som skrifver åväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien

Jlagelsfams $s #

Det länge bebådade och efterfrågade^^
Herr J. G. Breitholt^konstaj^uliHH

@{>timus"
är numera tillgängligt ihandeln

Pris Fmk 3:50,

Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å !a carte

drömmen

Eévei'ie
9. Musette

*

14::de

Paus

Herold

Strauss
Bolzoni

Yerdi

Arban

Grieg-

Sibelius

nya

Jt&^s iVya Marngarderoben
Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER.
," i --'IvjlN Beställningar^emöttaHß

K. F. Larsson

jSLIs tiotooiagot
IHlS

Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London
Möbeltyger:

kretonner m. m.
Möbler & mattor,

halfsiden, veiveteen. gobelintyger,
Engelska lampor och metallvaror!
Konstnärligt krukmakeri.

A. Halonen
Herrekiperingsaffär.

Prima varor och billiga priser
G-eorg-sgatan 16 & Nylandsg-. 7,

Helsingfors Nya l^usikhandel
Fazer & Westerlund

Största Not- cch Instrumentaffär
Nyheter!

Jean Sibelius, Athénarnes sång.
Jean Sibelins, Koskenlaskian Morsiaumet.

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

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

Fazer & Westerlund

Omförg-yllmimg-air,
Uteslutande egna fabrikat.

Egen ramlistfabrik istaden

Sven Strindberg & C:o
Norra Esplanadgatan 37.

C.E.lindyrens Borstbinderiaffär,
Alexandersg-.46. Centrals hus
Alla sorters finare och gröfreBorstar & Penslar,

Tamburmattor &, Rottingpiskor,Toilettvålar.Amykos, Par-
fymer, Badsvamp, Kammar af alla slag, Speglar & Toi-
!ettprydnader, Portmonnäer. Börsar. Plånböcker, Cigarr-
&. Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.

Drlcksolas släta I: 50 ter dussin
d:o med slipad rand I: 80 per duss

AV. Henriksg N:o

Wilh. Lamberg;.
Telef. 23 49.
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Massenets Cendrillon"
å Opéra-Comique.

Paris iOktober 99.
Det var en gång... — detta går

upp till slutet af 17:de århundradet,
då männen använde peruker och knä-
byxor —

en anspråkslös akademiker
vid namn Charles Perrault. Allvarliga,
men snart förglömda arbeten banade
honom väg till det illustra diktarsam-
fundet: emellertid var det icke de, som
tillförsäkrade honom hans ryktbarhet.
På lediga stunder skref han för barnen
förtjusande fesagor, hvilkas underbara
sida framför allt tyktes böra anslå de
smås sinnen, och likväl är det måhända
de fullvuxne, som bäst uppfatta deras
sällsynta behagoch fina enkelhet. Henri

.Cam och Jules Massenet hafva insett,
atr en af dessa i vacker bemärkelse
så naiva sagor, på ett h*ckligt sätt
apterad för teaterns kraf och försedd
med en behaglig musik, skulle utgöra
ett synnerligen lämpligt sceniskt verk.

Bland alla dessa älskliga berättelser
utvalde nämnda författare och kompo-
st t den rörande historien om den

ljufva Cendrillon*) — „Askungen" — ,
som erhöll sitt namn däraf, att hon
vid härden i lågornas musik och syr-
sornas sång sökte glömska för de oför-
rätter, hvarmed hennes elaka styfmoder
öfverhopade henne. Det torde vara
öfverflödigt att här redogöra för, huru
en ié, som var hennes gudmor, lät
henne komma på den kungliga balen,
och huru hon där, oemotståndligt in-
tagande i den dräkt, sylfiderna väft åt
henne af månens strålar, tjusade den
melankoliske prins Charmant, hvilkeu,
dä hon, enligt fens bud skyndade sin
väg vid midnattstimmans slag, hade
förlorat en af sina kristalltofflor, ej gaf
sig någon ro, förr än han återfunnit
den lilla fot, som denna kostliga sko
kunde passa, och tagit dess egarinna
till sin gemål. De skiftande äfventy-
ren hafva af den nya operans librettist
talangfullt utarbetats och jemväl till-
ökats med t. o. m. en hel, särdeles
stämningsfull tablå, hvarest de två al-

*) Det är för öfrigtej första gången,
som Perraults lilla hjeltinna förekommerpå tiljan, särskildt i féeristycken. ätven-
som iåtskilliga operor, i främsta rummet[- wrds ,C«M&iHon" Paris 1810. uppförd
året därpå i Stockholm) och IieäntuIia" (Rama 1817).

Försök
(Uesterlund $&o$
nu utkomna extraflna Monpensier. chokoladcooosnotts. valnötts.mandel m. fl. fyllningar.

skande återfinna hvarandra vid fotenaf en helig ek, den goda fens skogs
palats.

Hvad nu den musikaliska behand-
lingen beträffar, som ju dock är den
viktigaste, ehuru styckets féeriartade
karaktär allt som oftast afvänder upp-
märksamheten däri'rån, så synes det
mig, som om förevarande saga kräfde
att beledsagas af en frisk och lätt, ja
naiv musik. Om detta jemväl varitMaasenets uppfattning, så har han åt-
minstone icke fullständigt lyckats rea-
lisera sina intentioner. Hans senaste
partitur är fritaget från den maniere-rade, för att ej säga preciösa inspira-
tion, som hittills satt prägeln på hans
konst, —

en måhändaomtvistlig sådan.
men som bär vittne om nobless, lidelse,
en fängslande sensualism, elegans och,
rramförallt, en oförneklig individualitet.
De: förefaller nu. som om ..llaiions"
kompositör skulle vara ängslig för sin
egen skugga, och att han isin Btråfvan

efter enkelhet, nästan lagt an på att
blifva sina föregåenden otrogen.

Första akten är i mitt tycke den
mest lyckade. Melodien i form af en
lätt menuett: Prenez un maintien
gracieux", skräddames och hattsöm-
merskornas kör, familjen Pandolfes
buffakvartett, alla dessa nummer, re-
oitativen inbegripna, äro friska, anime-
rade och behagfulla samt utmärka sig
för en ålderdomligkaraktär, påminnande
om de mest intagande sonater. Hjel-
tinnans entré vittnar däremot om en
mindre lycklig ingifvelse. Massenets
Cendrillon är livarken en värkligt enkel
eller sannskyldigt naiv figur, och hen-
nes solo: R este au foyer" saknar ori-
ginalitet. På nytt hänryckes man af
andra aktens början. Den är en kon-
sert af gammaldags instrument, intone-
rande en liten okons;lad melodi, som
på ett synnerligenbizarrtsätt upprepas
och utvecklas. Idet följande värkar
prins Charmants meditation högst till-
talande, så rotande och santisin djupa
melankoli. Med slutduon, mellan Cen-
drillon och prinsen: ..Tui qui mes
apparue" och ..Vous étea mou prince
Charmant" återfaller Massenet i si::
maner, icke det som sä lyckligt invig-
des med hans utsökta .Manon", utan

Aktiebolaget Norra Bryggeriet
rekor sina välkända tiilvärkningar ai

Öl. Iskällardricka, Läskdrycker samt Mjöd
Telefon 19 17

ClaröWsflelsiirtrs
Smörgåsaffär

Alu-haeL>.i,[aiiH 493

JULIUS SJÖGREN
Ittikaelsgatan 4, Centrals hus.

Ylle- och Inkovaniiiftar,
Välsorteradt lager. Billiga priser

Tel. 2776. M a|r&1ÉJ W^ TeL 2776

w^&ély sågad, klufven. hemkörd per telef.
KgfSsdt ocki oliffladt virke.

Klippan!
AKTIEBOLAGET FINSKA! JKRNSÄNGSFABRIKEN.

tit:

Enda Specialfabrik i Finland for
JÄRNSÄNGAR o. MADRASSER.

Betydligtbilligare än de utländska.
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.

Emil Rcbnberg.
OBS.! Pullst&ndig garanti

Pa u s

andska

Lorens Malmström, Herrekiperin



AXEL PiHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
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iA. Nikander
» Mikonkatu 11. Tel. 303.* Oikeita W vj/
<l> Viinejä, I£onJ a&lria,
w JSojmjraia. ja JLiteäöreJä.
\l> & Pyytäkää hintaluettelo! ils

SUOM. TEAATTERI.
Keskivikkona Ma rask. I p 1899
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4-näytölBmen laulunsekainen huvinäyu-lmä. Kirjoii
__j Teuvo Pakkala. Lavlut säveltänvt ia

sovittanut Oskari Merikanto

Henkilöt
Turkka Karle Halme
folari Taavi Pesonen

Aleksis RautioHuotari, tukkilaisia
Kasuri, Uuno Salmela
Oterma, Hemmo Kallio
Maija, kaupustelija Kirsti Suonio
Pietola. talokas Emil Falck
Katri, hanen tyttärensä Lilli Högdah]
Arini. mökin tvtär ilma Auer

Rattäri Eino Sahnela
Pölhö-Kustaa,lyhytjärkinenpoika Olga Leino

Läliteernöja

Pahna-Maija Hilma Rantanc
Leena Mimmv Leino
Taurila, lautamies lisakki Lattu

Pietolan palvelijoita. tukkilaisia ja kylan tyttö.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V° 8
ja loppuu k:lo II

Helsingfors Elektriska
W Belysnings Aktiebolag

Kasarminkatu 27 Telef. 916

Toimittaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

OQO OOOQQ©OQOQOQ©
Mineralvattenfabriken

§)anif&s
rekommenderar sina tillvärkningar

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

QOQ OQ©O< ©OOGO

Persons
Siickmaskiner.

damasker
underkjoStickade varor säsom btrumpor

barnklädningar. gosskostymer, damtröjoi
lar m. m.

nyanser och schatteringar från
5:öO till högre pnsei

Helsingfors, Mikaeisgatan 2.
Åbo, Slottsgatan 17.
Wiborg, Alexandersgatar. 27

Th. N®ovius.
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O. Öländers
Skrädderietablissemenf,

Skilr.aösgatan 2

Beklädnads-Borget Aaito & C:o
Telef. 15 05Bangatan N:o 9

Kostymer, Pr.letåe.^ och Benkéäder för fest
visit-, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om
SOrgSfullt

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

Färdiga kostymer, palotårooh benkläder på lager
Frackkostymer uthyras.

ISeklc dsi&ds-Mola, et JlLalto &C:o
JBaiiga.ta.n N:o 9. Tel. 15 05.
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Renar hufvudsvålen
3efordrar hårväxten
ingTiideaihårroten 1 å

gånger i vockaii före
kamning-

Erhä-Uos ide Uosta tipolek,
j drog- ooijparfymafrkrer

samt ipart-1genom
,GUIOOHORNBORG.Helsingfors

Telefon 13S

i Pris nr flaska 3 mk ■

£^-s?s^

-j-J»Jr-.■~j:'3^££**^-Q%Z!3^£SSi2P£lij&!&'2sß3sJr*

Sivori
"Aerikannon

Pisuiom&kasiliii
Wiipurissa gHelsingissä

Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. v!> Tel. 29 22. o
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det senare, kännetecknadt af korta fra-
ser, utvecklade i det oändliga, med
oförmedlade utbrott och plötsligt åter-
kommande till inledningstonerna. I
tredje tablån framstår särskildt en syn-
nerligenanslåendeduo mellan Cendrillon
och hennes fader Pandolfe: Viens,
nous quitterons cette ville!" Slutligen
må framhållas den utomordentligt stäm-
ningsfulla fjärde tablån, medden heliga
eken, äfvensom de af en lätt och be-
haglig melodi burna kupletterna: Rev-ient, printemps, en ses habits de
fete!" — Man återfinner i hela parti-
turet Massenets säkra teknik och sav-
oir faire", hans öfverlägsna harmoni-
behandling och den städse briljanta
fantasien i hans orkestration. Kritikenhar ock denna gång visat sig mindre
reserverad mot honom än eljest och, i
det hela taget, underskrifvit Pariser-
publikeDs dom, denna publik, som jäm-
väl nu torblef sin älskling3kompositör
trogen.
Ifesagorna bruka vanligen före-

komma en elak trollkarl, men, ehuru
jenne saknas i Perraults „Cendrillon",
gats det likväl en, oai också god dy-
llk pä Opéra-Comique, i direktör All),
-arrés person. Han har uppsatt Mas-
Wnets senaste nyhet på sådant sätt,*u man skulle vara frestad tro, att
han därmed uttalat sista ordet

-
i fråga

om rikaste lyx, parad med utsöktaste

Tobaksfabriken

"SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommende-
ras åt tobakskännare; försök,,Samson j"
Samson 2" (Trämunstycken) och "1899".

smak. Dekorationerna äro af en utom-
ordentlig prakt samt utmärkas af den
mest poetiska stämningsfullhet — fram-
för allt itablån med den heliga eken
;ooh de charmanta baletternabidraga

icke minst till det gynsamma totalin-
trycket.

Anteros.

Napoleon 111 ien parterrloge.

Den bekante farsförfattaren Ernest
Blum berättarienParistidningföljande,
som är en elak drift med den allvar-
liga Odéonteatern. Händelsen är f. ö.

förlagd till den tid, dä nämda Paris
teater var den öken, som inte ens
kamelerna gingo igenom", för att an-

vända en samtida författares ord.
Jag trodde länge, säger Blum. pä

följande historia: prins Louis Bonaparte.
som senare blef Napoleon 111, måste,

efter att ha undkommit från fästningen

Ham, fly till London, men hade. för

att leda polisen på villospår, under
några veckor gömt sig i en parterrloge
i Odéonteatern.

Han lefde där i stilla ensamhet.
En logeöppnerska, som var vunnen för
saken, lämnade honom mat, som hon
hämtade på en restaurant.

Prinsens anhängare, som fått känne-
dom om hans tillflyktsort, hälsade på
honom en och en isänder för att ej
väcka misstankar och för att ge direk-
tören en illusion af att han hade publik:
nian höll öfverläggningardär och gjorde
upp planer, som historien sedan för-
värkligade.

En dag lär Persigny t o. m. ha
tagit dit en örn, som, föga van vid
parterrloger, ögonblickligen flög upp
till de öfre raderna, nära paradiset",
där han fick lefva i lika stor ensamhet,
som om han stannat där nere.

En dag var den blifvande kejsaren
nära att bliupptäckt: direktören,hvars
tillgångar voro totalt uttömda, kom på
idén att, för att betalasin slaktareoch
sin bagare, hvilka började knota, ge
en extra föreställning till deras förmän,
med biträde ar skådespelare från Va
riétes- och Palais-Royalteatrarna. Bil-
jetterna började säljas i förköp och
det artade sig att bli utsåldt hus,
lyckligtvis undervisningsministern för-
bjöd föreställningen, under den före

vändning, att en teaterdirektörej be-
höfver äta middag alla dagar.

Prins Louis Bonaparte blef ej störd
i sin parterrloge.

Det var af erkänsla härför, som han
sedan, vorden kejsare, gaf Oldéontea-
tern rätten att kalla sig kejserlig.

Jag vet icke, om historien är sann,
tillägger Blum med ett maliciöstleende,
men som sagdt, jag har länge trott på
den och jag tror på den ännu.

Teater och konst.

Wiens teatrar. Det nya lustspelet
„Lrsulas äfventyr" af Anthony Hop
väckte bifall å Eainiundteatern. —
Mindre lycka hade farsen Der Herr
Commandant" efter engelskan af O.
Franz å Theater an der Wien. "

prick alltid

]Vionopole sec"!
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N. Esplanadg. 33 Se Unionsg. 28.



W:m. EKBERG Cognac-. Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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Franska Liffärsäkrlnos-
bolaget ®

m Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcs

jgA^^^^^BÖhu^^méd^lf^R^déhuS^^j^U^^gS
ringar af' alla slag. Genom samarbete med

SSj/ sjui- och olycksfälförsäkringsbolagetL'Ur-
gft baiue et la Seke beviljas de försäkradevid 0)
«v sju^"(-'om och olvcksiV.ll särskilda förmåner, '^^

livilka fullkomligt säkerställa såväl den för- &),
säkrade och hans familj, som ock de per- /£j'^ söner, med livilka !mn står iaffärsförbin- Jkq^/ delse för den oundvikliga förlust, som en

Jgft sjukdom och ännu irfer en obotlig sådan el-"S; ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- Jjj^
skänker nämligen, säsom allmänt bekant, ISKi

gty\ premierna tör hela sjukdomstiden och utbe- gtR
x^ tatar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- *j&!

lig och resten vid dödsfall. &})
<0i Bolaget L'Urbaines försäkringar äro dgjfti
~^~J därför särskildt att rekommendera för her-
%O) rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
o*. större affärsföretag genom liftörsäkring, égfc~^ emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-

samma störiugar svårare sjukdomsiall all-
gg}) tid medföra och hvilka ofta nog bringa bor- OX.ges- och färlagsmau stora förluster. sjsv

För dessaväsentliga fördelarerfordras 'Siy
icke några extra premier utan endast att '&&.

jZZ den försäkrade afstår från den årliga vinst-® andelen. .. #
0y Generalagenturen: II:fors, O. Henriksg. 1. ÄJVi

|| ®arl von Jinorring. j
e<«»>s-*.e<s>@<^.@^>@^>©<ie>©^.©<^@<^>«=!©>©

« Brevpapper "
O rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "
V ska sorter, linierade och olinierade. §
a Firmat^^sk utföresbilligt. |
I Dahlbergs PappershandeS,|
® AiexandersgatanSS. Ä

w.
Fotografiska Atelier,

Glogatan 3. £«P
9 tillfotografering alla dagaT^^^^^^B

fint arbete utföres,med billiga prise
Atelieren har undergått remont.
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..flöllipiu bub,,
ReidslecK $ €:0 Reims,
serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos de
flesta vinhancllande såväl i
Helsingfors somilandsorten

é- ér &

Partiorder upptages å lif-
försäkriagsbolaget L'Urbai-
nes kontor, Ö. Henriksgatanm_
N:o 1. Tel. 13 57

t *«««««»* *«*«»««

Fretfr. Edv. Ekberg.
k KonditoriBapri

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

Ai ;■c:
k !ta «

O) It

n
o u

C Nutidens förnärnstaHntisept
toilettmedel

Stomatol
ka S

för tändernas och munnens vård
dödar kolerab kterier på enhalf
minut samt tyfoiclfeberns, difte-
riens och rosfeberns bakterie på

en micut
enligt intyg från

D:r E. Seiander, Docent i bakteriologi vidK
Karolinska Institutet i Stockholm

D:r Axel Holst, Professor iallmän helsovård
vid Universit

D:r F. Huedpe, Professor i allmän helsovård
vid Universitetet i Prag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor R
Kochs Institut i Berlin.

D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo-

ratorium å Kliniska Institutet i St. Pc-
tersburg

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

Finnes till salu å Apothek, Drog-
affärer m. fl. ställen samt iparti.

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Söd:a Espianadg. 8.
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Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.

Ondsagen den ! November 1899

Program
Wagner

2. Lied avs »Czar & Zimmerman" .Lortzingl
3. Rosen a. d. Suden, Walzer . . . Straussfl
4. Das Haidegrab, Tonstiick....Heiser.I5. Mandolinenpolka Desormes
6. A B C, Potpourri Krål.

BalfeT. Ouverture ,Die Zigeuneri
s. Weisst Du Mutteri. Lied Kutschera

Gcounod.9. Fantasie avs Faus
gammalt

med variati Meissne
Ivanovii. Seufz

V» 111

Fina Hanburger

Havanna
WWeiQÅJ^EJ* WM/

EKBERGS
CIGARRBUTIK.

& Alexandérsgatan J■**"

£M^&^&&

Sal011 Pfl^nPP Puts" Å Polerpulver
k,'VW XVJ11 JL llolJul bästa putsmedel föralla slags metaller

serveras a al i:sta klassens Coiour
Restauranier SkurpuSver
Kröckeis Bryggeri Färgfabriksaktiebolaget Color

Champagne £S

3 Mont de Bruyére i,
,8 Säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- 8*
tioner. PartUager hos £j

o Ernst TolGaniler. £"\£ S. Magasinsgatan 3. Tel. 1843.
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Sörjas Pilsener!
Söroas Porter!

Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktieBr
■' <>Ja> <>>,aX,O ,<> '>,<>^,4

en.
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Nissens
världsberömda/ /Bröstkarameller

Inres. va.Him. linr,K. viwi.nrfor hosta, förkylning, inflammationiluftröret,
kittling i strupen, etc.Försäljes hos alla herrar Drog- & Kolonialva-ruhandlande i landet. Parti från enda tillvarkaren

Missens Ång Karamell Fabriks Bolag
Helsingfors.
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Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.
Torsdagen den 2 November 1899

Program
Trave
Wagner

1. Tananarive-Marsch ....2. Avs meiner Yaterstadt. Tänze3. Die Romantiker, Walzer
4. Träumerei
5. Alpenzauber.Polka-ilazur.6. Fragmeute avs »The llicado"

Lanner
Schuniann
Schamann
Sullivan

T. Ouverture .Raymond" Thomas.ö. loh sende diese Blume Dir, Lied Wagner9" Les patineurs, Walzer Waldteufel
i'1. JJie Jagdnach dem Gliick, Operette Suppé.
11. -Uandolinen-Serenade. .... .Förster.12. Eljen å Magyar. Galopp ....Strauss.
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