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W. Eklund & C:o

Skilnadsgatan 19. Telef. 310.

Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billiga priser

N:o 43
*»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. €€€cc
H. W. LJLIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå.
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Jakob Ljttngqvis

ish Ate icrFotogra
Alexandersg. 19

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

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

Julutstalln.in.ff
Axa Lindholms

Tapisseriaffär,
Alexandersgatan 7. Telef. 638

K.G. Lehto
SJcrädderiaÄar.

Fredriksgatan 40. Telefon 19 14
Lager affina tyger ooh färdiga kostymer

m. m. Modernt och omsorgsfullt arbete.

JT. XV. Schalin.
Not- och lustrumenthandel.

Fabianssatan 27. Helsingfors. Telef. 12 51

Största laser af Flyglar,Pianinos, Orgelharmonlep
ioriestorinstrumfnt. Specialitet: Flyglar & Pi»'
ninos Iran viirldstlrman

Carl BechsteiniBerlin,

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

>$££^$€€€€€€e

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Fredagen den 8 December

Svenska Teatern.
tjN^*— ■M^' ■

*" t\ ( ■

A.bonnement N:o 8.
Fredagen den 8 December 1899,

kl T e. m
För första gången

Cyrano de Berflcrac,
Heroisk komedi på vers i5 akter ai Edmond Rostand

Öfversättning at Harald Molander.

J. K Wickels
Vinhandei.

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

Akta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17

Nya Tapisseri affären
Hagasundsgatan 2,

Största urval
Stor flyttningsrealisation

20 proc. rabatt.
*«£&- Nya Glasmagasinet «-S«*

3 Mikaelsgatan 3
Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Norra Esplanadg Telef 1727

Välsorteradt lager, billiga priser,

Hufvuddepot af Dr. Lahmainis un-
derkläder.

Ensamförsäljn. af JouvillS & C:o's
i Grenoble världsberömda handskar.
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Personerna
Cyrano de Bergerac .
Christian de Neuvillette
Grefve de Guiche . .
Le Bret
Vieomte de Valvert
Marquis de Cuigy
Baron de Peyrescous
Baron de Casterac de Cahurao . . . .
Eagueneau, värd på »poeternas tavern"
Montiieury j skådespelareBellerose /
Ligniére, poet
En capuciaerinunk
Roxane
Boxanes duenna
Lise, Ragueneaus hustru.
Moder Marguerite 1
Syster Marthe I- nunno:
Syster Claire _ J
En limonadförsäljerska. .
l:sta skådespelerskan. . .
2:dra skådespelerskan . "

Marquiser, Officerare, Gascognska adelsjunkra:
Pager, Lakejer, FicktjutVar, Soldater, J:

De fyra förstaakterna spela 1640

,r, Poeter, Borgare,Musikanter
Borgarkvinnor, Nunnor.

Hr Kngelbreoht
Hr Klintberg.
Hr Berlin.
Hr Lindroth.
Hr Itosqvist.

.Hr Stavenow.
,Hr Hultman..Hr Lindh.. Hr Svedberg.
/Hr Lindh.
(Hr Precht
Hr Hultman
Hr Stavenow.
Frk Svanström,
Fru Bränder.
Fru Klintberg.
(Fru Precht
Frk Sundell.[Frk Lindmark.

.Fru Lindh..Fru Stavenow.

.Frk Sundell.

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

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatau 27

raået
SVEA"

Brand &. Lifforsäkrings
Aktiebolag

Kontor

Norra Esplanatlgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

Georgsgatan 16, Telefon 2110.

1899

t/3
Z

ti »SKÅNE", Brand-
Alla dagar

Middagskonsert
från kl. 3 e. m

fotogramka fiaii(kls- $ Tabriks=
Aktiebolaget iTinland

ssy^ Helsingfors $€€£
J. Fotografiska artiklar,

11. Fonografer, Graph.ophon.er
111. Scioptikons, Kinematografer

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

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

V.
Mikaelsgatan I,Itr

& Lifförsäkringsaktiebolag:

HöteS ilämp
Wiener Damorlasfctn ./. C. Svhwm-z.

TPI
(jH^SM^sSiB*1""

{c3^^l«p^^^^^^*S\

Kontor Vestra kajen 18
C. F. CARLANOER.

Alla aftnar

Aftonkonsert
frän kl. 8 e. in
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Harald W asasejernås BLOMSTERHANDEL, Skilnaden4.
BODEGA ESPANOLAJulutställning Filharmoniska Sällskapet (Etablerad 1883)

Helsingfors

Program Försäljningiparti och minut af endastäkta utländskFirma H. Ellmin Viner <fe9 Alexandersgatao 9 Spiritizosa

2S.deHulsiifors Ctailiitefs JiiliMällÉiPopulära KonsertenSmörgåsaffär <!"^Nya BarngarderobeJ
(O

Michaelsgatan Telef. 4<U Lördagen den 9 December 1899
<X_.

Q_i JULIUS SJÖGREN -A-ls tietoola-^ot
/ /i # S

Alexandersgatan 21, (Tallbergs oya hus
mikaelsgatan 4, Centrals hus Ouverture till op. Bronshästen . .vuberZo Ylle- och Estudiantina, vals Waldteufeltrikoviiriijiftar. Generalagent för Liberty C:o Ximt. London

Furst IfforKör ur op Borodins? Välsorteradt lager. Billiga priser
Möbeltyger:

kretonner m. m.
Möbler & mattor.

halfsiden, velveteen. gobelintyper
Engelska lampor och metallvar sr
Konstnärligt krukmakeri.Taiantella Rart

PausTel. 2776. |JJf^ TeL 2776gqS
CD< Ouverture till op. Trollflöjten . Mozart

Th. Wulffs
PAPPERS- iRITMATERIÅLIEHÅNDEL»6fl^ såg-ad, klufven, hemkörd per telef Y;inationer, för trumpet Trognée

(hr Emile Trognée.)z Hyfladt och ohyfladt virke. N. EsplanadgHållet egyptien 43-
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Restaurant
C. f. Hyberg.

AKTIEBOLAGET FINSKA JERNSAMSFABRIKEN.
Enda Specialfabrik i Finland for

JÄRNSÄNGAR
ietydligl billigare an de utlands]
Illustrerade kataloger på begäran
50 Alexandersgatan 50.

i

6mil Rcbnberg.
vr^ OBS.! FuUstftnd

si i£m____.
'

■ ■_____...__^A

S^3ca
_sa —

c c ctH
CD »- u

-
03 SJUH

r* o» "^ _ X 2<
—
i:

LU (fl O si
L.

i2 S ni f-i
""

(« C _EH!^Bii"flI
ti* i jj

Tornbergs
Pappershandel

är flyttad till
12

(Wasa, JLktiebankshusJl
OPERAKÄLLÄREN.

om skrifver såväl rysk som vanlig skrift
Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavier

$*4fses*4*s*4*4*s*
Hagelstams # #* * gok^anäei

J. G. Breitholtz konstruerade nya
biäcJcAoj-nei

@{>timus"
är numera tillgängligt i handeln

4*

Helsingfors Nya Musikhande!
Fazer & Westerlund

Största Not- cch Instrumentaffär
Xvllrlrr!

Tean Sibelius, Athénarnes sång.
Jean Sibelius, Koskenlaskian Morsianmet

Si iini Palmgren,Deux Contrastes, pour Piai
Oskar Merikanto, Uusia Lauluja.

Erkki Melartin, Legend I. pour Piano.
Ekman-Sibelius, Sången oro korsspindel

Fazer & Westerlund
Fabiansgatan 16, Alexandersgatan 36

Specialaffär fT1"■
TnC»-.ur Korsetter.

till bil

lU.I U.E.LindgrensBorstftinderiaffär
46. Centrals hus.

Tamburmattor &. Rottingpiskor, toilettvälar.Amykos. Palfymer, Badsvamp, Kammar af alla slag, Speglar & Tolettprydnader, Portmonnäer, Börsar. Plånböcker, Cigan&. Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.

La Rosa Habanera
Äkta, Cityarrer

C. A. Menendez-Habana-Cuba

SveDska prisbelönta & andi-a utländska fabri!illa storlekar samt prislägen.
Största tu-val af korsetctjedrar & planschettligaste priser, hos

O. Grundström.
N:o 26 Alexandersgatan N:o 26
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En divas lif
Vi bläddrade härom dagen iden char-manta franska tidskriften Le Theatre ochbeundrade de vackra afbildningarna atJeaterfolk. Plötsligt frapperades vi af enneNnlspiansch.
Under bilden stod namnet FAena San?och upplysningen att hon här var afbit-dad som Dalila. Det var namnet på enbortgångenspansksångerska,hvars roman-tiskt-tragiska lifsöde i en åtföljande arti-kef skildras ungefär lålunda af V. Emile-Jiichelet.
Då islutet af 00-talet den lilla Ele-

na Sanz, lämnade klostret Vår Fru af
Laganés, där hon uppfostrats och där
man funnit, att den lilla spanjorskan
hade en vacker röst, begaf hon sig
till sina drömmars land, Frankrike, för
att blisångerska. Efter debuter iCham-
béry och senare i Warsjav hade Ade-
lina Patti systerlgt tagit hand om hen-
ne och låtit henne sjunga vid sin sida
på Stora Operan iPaiis.

Det var är 1870.
Elena Sanz lämnade Operans scen

till förmån för de af blod vattnade
slagfälten rundt om Paris. Som span-jorska hade hon kunnat lämna den be-
lägrade staden. Hon stannade där.
Hon skydde ej någon uppoffring. HonI

gaf femtioåtta konserter till förmån för
soldaternas kassa. Hon tillbrakte da-
gar och nätter'iPalais Royals ambu-
lans. Med röda korsets märke pä ar
men gick hon att uppsamla de särade
i kulregnet, vid Champigny, vid Bu-
zenval. Vid Bagneux träffade en kula
hennes hals nedanför det struphufvud,
som kunde frambringa så smekande
toner.

Många, många år senare, då hon
berättade om det förflutnasminnen, frå-
gade jag henne en gång:— Kära väninna, hvilket är det dyr-
baraste för er bland alla edra souveni-
rer af konst, ära och kärlek och at
alla edra minnen också?— Detta.

Hon pekade på ett papper, som satt
inom en ram pä salongens vägg. Det
var det diplom, som Röda korset hade
tillerkänt ambulansbiträdet Elena Sanz.

Efter fredsslutet återtog hon sin bana
som ung diva. Hon begaf sig till Ita
lien, till Amerika och öfveralt skördade
hon beröm och guld. Ar 187* äter
kom hon till Paris och vardt äfven där
firad. Så begaf hon sig till Spanien.

En afton 1879 gafs för första gån-
gen på Madrids opera Aida. Ämneris

Försök
CUestcrlund $&o$

utmärkta Frukt Marmelad
roll spelades af den unga andalusiskan
Elena Sanz, som åtet förut hade kre-
erat den i Paris i Salle Ventadour.
Cest le dernier contralto", hade mä-

staren Verdi sagt, under det att hela
den parisiska publiken applåderade
Ämneris.

Kan man bli profetissa i sitt fäder-
aesland.' Den madrilenska publikenvän-
tade med nyfikenhet andalusiskan, somEuropa och Amerika firat. Elena Sans
visade sig på scenen. Hennes tjocka
svarta här, som var vridet i svartabucklor under hennes egyptiska krona,
hennes passionerade ansikte, henneskraftiga skuldror, hennes harmoniskarörelser, alt andades öfverlägsenhet.
Hon besegrade genastpublikenmed sin
kraft^ och fullföljde segern genom sintjusning. Hennes varma och praktfulla
röst utöfvade pä allas hjärtan en förstnedtryckande, därefter befriande tjus
ning. Hon grep dem lidelsefullt för
att föra dem bort bland de klingande

skuggorna i en värld af mysterium och
vällust.

Då ridån fallit applåderade hela sa-
len med en entusiasm, som eljes blott
brukar förekomma vid tjurfäktningarna.
Konungen, en späd ung man, hvars
tjugutvå år stolt manifesterade sig ge-
nom en fin litenkastanjebrun mustasch,
ville komplimentera den firade stjärnan.
Den unge kungen talte. Det tillhörde
Hans ålder att tala om kärlek. Den
unga kvinnan smålog:— - Jag har läst i edra små barna-
ögon, sade hon, att ni åstundar mig;
och jag är för er den första bästa
vackra flicka. Men ni älskar mig icke;
jag älskar er icke: jag skall aldrig
älska er.— Aldrig!Det ordet är icke franskt:
jag är en Bourbon.— Jag är en dotter af folket och
spanjorska: för mig existerar „aldrig".—

Men hvarför aldrig, då? Kärle-
ken är en fröjd.— Eller en smärta. Om vi någon-
sin skulle älska hvarandra, så känner
jag, att det skulle blifva vårt öde, för
er och för mig, hela vårt lif. Tänk
väl efter: det är hela lifvet.— Ivårt århundrade! Ah, bah!

Finska folkvisor arr. Palilman
Pizzicati Gillet

Strauss

Konserten äger rum i

Societetshuset.

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASK [X
som finnes är

ilA bi31OND.

Paus

Pris Fmk 3:5O

Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte

Direkt importerade. Extra fin kvalitet
Representant för Finland:Enrique Sanchez,J:r.Helsingfors. Telefoner 22 56 & 2022

orens Malmström,Herrekiperin



AXEL PiHLGREN. Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
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Pyytäkää hintaluettelo!
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SUONI. TEAATTERI.
Perjantaina Jouluk. 8 p. 1899

itla Aalberg-Uexkuil-Gu!ienband'in
vierailunäytäntö

KOTI.
(Heimath.)

i-näytöks:ånen näytelmä. Kirj. Herrmann Sudermann

Henkilöt
Sohwartze, överstiluutnantti Benjamin Leino
Magda |
Marie j (Tyyne Finne
åaiguste synt. von Wendlowski

Mimmy Leinohanen nykyinen vaimonsa. .
FranziskavonWendlowski, Augus-

ten sisai' Olga Salo
Max von Wendlowski, luuttnantti,

heidän veljenpoika . . . . Evert Suonio
Axel Ahlberg11l 11111 I , Jrohtori von Keller, hallitusneuvoa Kaavle Halme
laavi Pesonen
Emil Falck

Profossori Beckmann . .
Von Klebs. kenraalimajuri
Eouva von Klebs . . .
Hovineuvoksetar Ellrich .

Hilma Rantanen
Max-ia Rangman

Kouva ScTuuiuianiM
Therese, Schwartzenpalvelustyttö Alma Auri^^^^H
I'apauksenpaikka.maaseutukaupunki. Aika:nykyiiHii

Bila Aalberq-Uexkull-Gullenband

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo l/2 8
ja loppuu k:lo

'
.11

A. Nikander
Viinejä,MonJakkia,
Rom.in.ia. ja Xsiköörejä.

Il vi;ii

Gambritti Restaurant

) Magda

Helsingfors

Toimittaa

Belysnings
Kasarminkatu 27

sähkövaloa
Myy sähkötarpeita.

Mimmi Lähteenoja

Elektriska w
Aktiebolag
Teief. 916

T »N <jÄ_<?. t-.- )
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1
Stickade varor såsom strumpor, damasker
r, bamklädningar, gosskostymer, tuavästar. dam

underkläder, sportskjortor sjömanströjor etc

Beställningar emott ägas på all slags maskin

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

Helsingfors, Mikaelsgatan 2

Th. Neovius.
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Öländers

Skrädderietablissement,
Skilnadstorget 2
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Beklädnads-Bolaget Aaito & C:oGOOQOGOOOGOOOOQOO*
Mineralvattenfabriken Bangatan N:o 9. Telef. 15 05.

Kostymer, Paletåer och Benkfäder för f<* Merikannon visit-, och hvardag;sbehof förfärdigas snabt och om

O»
3gantfas

Godt material, fin snitt och skickliga arbetare
Piaifit&iimkAsißiii Priserna särdeles moderatarekommendem^sin^tillvä^cningar

Bn:o 8 Färdiga kostymer,paletår och benkläder på lageFabril^^<ontor^appviksgK> oi.
Frackkostymer utiivrås

53
TeleforWiipurissa fHelsingissä

Aleksanterinkatu 21. >Jj Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. W Tel. 29 22. OCOOOOOO Beklädnads-JBola^ret JLalto & C:o

Mångatan -ZV.-o 9. Tel. 15 05.ÖOQQOQQÖ
—

Kärleken är mäktig ialla tider,
och fruktansvärd.—

Hvad ni är dramatisk!—
Lifvet är dramatiskt, och jag

känner det, under det ni sr ett barn.—
Ni som, efter hvad man säger,

aldrig haft ett äfVentyr, låt fresta er
af ett äfventyr!—

Jag skall icke ha något äfven-
tyr. Det blir hela mitt Iit, som jag
ger, eller intet. Men jag älskar er
icke Sire, det är två saker som man
måste tillkämpa sig: epåletterna och
kvinnorna. Ni har funnit dem ivag-
gan, både de förra och de senare.—

Det är sant, men jag har haft
tillfälle att vinna epaletterna och jag
skall iorsa^^^^^^^^^^^^mka att vinna er

Han vann henne, och det blef en
glödande och rik kärleksidyll i detta
kärlekens och glädjens land, Spanien.
«6n sagan vardt ödesdiger för divan.
Son hade öfvergifvit konsten för kär-
leken, och konsten hämnades. När
ton hade vändt sista bladet isin kär-
leksroman och ville återgå till konstens
Ämpeltjänst för att glömma och finna
tröst, voro tämpeldörrarna stängda för
henne._ Hvarje konstnäraöde har sitt myste-
mim. Hennes blef egendomligt. Elena
Sanz njöt konstnärsäran i sin ungdom.

on applåderadesöfveralt,när hon blott"ade sina medfödda gåfvor :enkänslig

Tobaksfabriken

'"SAMSONS"
i Tavastehus tillverkningar rekommende
ras åt tobakskäimare; försök ..Samson I

Samson 2" (Trämunstycken) och "1899'

själ och en varm röst. Senare, när

lifvet och lidandet hade förädlat hen-
nes konst, förstorat hennes själ, vidgat
hennes talang, förblef hon obskyr. Sä
ofta hon visade sig för enpublik, vann
hon och tjusade den. Men de stora
teatrarna ville icke veta af henne.
Saint-Saéns sade: Det är den Dalila.
som jag har drömt". Men hon fick
blott sjunga Dalila i landsorten. Hon
var en originell och passionerad Car-
men. Men om hon spelte Carmen, så
var det blott iXantes eller iEouen
Hvarför icke i Paris? Ödet ville det
icke. Och hon dog af grämelse.

Sålunda gingo hennes profetiska ord
till den förälskade monarken i full-
bordan. Kärleken kräfde offret af ben-
nes jif hennes lif som kocstnärinna.

-4«^^

Teater och musik
Berlins teatrar. Ett nytt lustspel

Splitter undBalken" af Hugo Lubliner

har uppförts första gången å k. skådt-
Sp elshuset. Stycket vakte endast efter
de första akterna något lifligare bifall,
men intresset slappades därefter betyd-
ligt. — Gerhart Hauptmanns egeudom-
ligaskåde spel Das Friedensfest" rönte
vid första uppförandet å Deutsches
Theater lifiigt bifall hos en del af publi-
ken. — Ett med förvånansvärdhastig-
het hopkommet nytt lustspel Der Club
der Harmlosen", hvars innehållgrundar
sig på den nyligen afslutade spelpro-
oesseniBerlin,uppfördes första gången
å Friedrich-Wilhelm-städti.sches Theater.

Å Baimund'teatern i Wien vakte ett
nytt skådespel Carriére" af Abel Her-
mant, hvari det fina sällskapets inom
diplomatvärlden seder skildras, lifligt
bifall.

Wilhehntheater i Magdeburg gjorde
lycka med första uppförandet af det
nya lustspelet Fritz" af G.
v. Moiser och Trotha.

Å k. skådespelshusetiDresden vakte
de tre enaktsstyckena versspelet nPara-
celsus", skådespelet Die Gefährtin"
och grotesken nDer griine Kakadu" af
Arthur Schnitzler bifall.

Londons teatrar. Å ifer Majesty
Theatre har Shakspeares skådespel
King John" uppförts med ny iscen-
sättning och lysandeutstyrsel. Styckets
fem akter ha sammandragits till tre. —
Å Drurylane-teatern har det nya ut-
styrselstycket Hearts are Trumps" af
R. Raleigh gått öfver scenen. Islut-
akten skrämdes publiken af en till för-
villande naturtrohet ätergifvensnölavin.— Ett nytt iJap«n spelande stycke
The Moonlight Blossom-' af Ch. B.
Fernald, hvari en duell pä styltor för-
satte publiken i en munter stämning,
rönte bifall å Prince of Wales-teatern.

-I Deutsches Theater iPrag rönte
den nya operetten Ihre Excellenz" af
Richard Heuberger,libretton efter Hen-
nequin och Milland af C. v. Waldberg
och Victor Leon, lifligt bifall.
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prick alltid

jMonopole sec"!
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W:m. EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors
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Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.

Fredagen den 8 December 1899

Program
1. Buscu-Marsch....
2. Schön Liebchen, Gavotte

Fahrbach
Döpfl.
Lineke.
Goublier.

Mazurka excentrique
4. Sovs un balcon. Serenads

Doctrinen-Walzer
6 Fragmente avs Exce)sior

Strauss.
Marenco

"Wallace7. Ouverture, Maritana
8. Ich kenn' em Herz. I . Kadominsky

rri Urlaub.j^^sikahsche Zeitschnften, Po
iiveer. Walzer . .0. Wien

11. Hur komponer Jleissner
Ziehrer.12. Fre MarsöchönfÉ

AsmoSofs Tobak
Se Papyrosser

ständigt på lager uti

Fredr. Edv. Ekherg.
Tobakshandel

52 Alexandersgatan 52. Telefon 1448

Fredr. Edv.
Bapri

52 Ålexandersgatan 52
Helsingfors

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!
Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktie Bryggeri.-
■ -■- --" ■-..■■ <i ■ t ;-. O

te' X^S,"
-

""' te'-

f 3. H- Kföckcls
M/M/ Bryggeri M> M/

Lager 0! « Sa!o;i Pi!sner
\. w«v Telefon 546 «vh S*j

s. H s N

!tfMrt*MM
Nutidens förnämsta antiseptiska

toilettmedel

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

en minut
enligt intyg från

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

D:r Axel Holst, Professor iallmän helsovärd
vid Universiteteti Christiania.

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

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

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. Kuylenstierna, Assistent vid Farma-
ceut. Institutet i Stockholm, m. fl

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

IVW^ I

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Sömlat;en den 10 December kl. 8 e. m

För 3:dje gängen

På Roinila gård.
Folkskådesipel med sång i3 akter af Minna Canth

Ofversättning från finskan

Personerna
Roinila, gårdens husbonde
Anna. hans dotter.
Eero, hans son
Leena. |
Elli. jtjänare på Koinila gärd
Mauno.j
Sillankorva Sanna
Olli, bonde.
Matti, stockflötare

Byfolk

Häi.ideisen försiggår i Östra Finland

Representationenbörjar kl. 8 e. m. och slutar omkr
kl. 10,.; n e.m. Dörrarna öppnas kl. 'o8 e. m

Röda 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
också kunna abonneras per telefon N:o
2099.

serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos de
flesta vinhandlande såväl i
Helsingfors somilandsorten

försäkringsbolaget L'Urbai-
nes kontor, Ö. Henriksgatan
N:o 1. Tel. 13 57

MttttlMftVftfctMttN

Aktiebolaget
Norra Bryggeriets

rekommenderas

D
■8
S

0

I Brefpapper "
" rikhaltigaste lag-er af utländska och inhem- «

ska sorter, linierade och olinierade. $
|Firmatryck utföresbilligt, a

Dahlbergs Pappershandel,|
Alexandersgatan15. O

Champagne q
g Mont de Bruyére g,
Ä säljes i minut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- *tioner. I'arfilaper hos jjjj
J? Ernst Tollander. fe
V S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

"

Ekberg.
Koiditori

'V i?yy>-

a,> x.)"- xXxXxXa)*'x

~

Nissens
l£~y världsberömda <^
f Bröstkarameller

för hosta, förkylning, inflammationi luftrörellkittling istrupen, etc.Pörsäljes hos alla herrar Drog- & Kolonialvfruhandlande i landet. Parti från enda tillvärkare
Nissens Ang Karamell Fabriks Bolag

Helsingitors.

SM
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Beidsieck $ &o Reims,

Ctafflpape
"MODODOIB SBC,,

Ä- Ä- Ä

Partiorder upptages å lif-

Pilsener (~\l
Lager V/l

Telefon 1917

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.
Lördagen den 9 December 1899

Program
Muller.
Mieses.
Ziehrer

1. Wiener Bflrger, Marsch .2. Waldveilchen, Gavotte3. Vision, Polka-Mazur.4. Menuett
5. W:r Tagesblätter, Walzer6. Fragmente, ,Zigeunerbaron

Mozart
Messerschrr

7. Ouverture. Orplieus in der Unterwelt" . . .
W. Gustav! väsnas inte så, Couplet. . Lineke.ID. Potponrri avs The Micado" . . . Suliivan.11. Nordisehes Rouquet Schwarz.i<ä. ±loch u. Deutschmeister, Marsch. Ertl
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(Obs För hvarje ur garanteras.)

V vy
V ¥¥
"

1 v

@:


