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fl-IER^LAN A LIFFÖRSÄKR INGS AKTIEBOLAG 1 STETTIN. p d\^*~4 _Z^ Qeneralagentur för Finland, Hagasundsgatan 2.
'

Tidning för HelsingforsW. Eklund & C:o
Skilnadsgatan 19. Telef. 310 Teatrar och Konserter.Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredagbilliga priser

N:o 44 Söndagen den 10 December
&&& DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. €€€€*
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå.
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Jakob Ljungqvis

[a IteFotografis iei
Alexandersg. 19

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

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

Julutställning
Axa Lindholms

Tapisseriaffär,
Alexandersgatan 7. Telef. 638

K. G. Lehto
Skrädderiaffär.

Fredriksgatan 40. Telefon 19 14
Lager af lina tyger och färdiga kostymer

m. m. Modernt och omsorgsfullt arbete.

H. W. Scha.Hn.
Not- och Instrumentliandel.

Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 12 51

Största lager af Flyglar,Kaninos,Orgelharmonier
k orkestcrinstruniont, Specialitet: Flyglar & Pia>
ninos frnn viirldstlriiinn

Carl Bechstein iBerlin

"(>»£»€€€€€€*

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

ti
£<
Q

Sundströms Fotograflatelier, Pabiansgatan 27*a»»£€€€€€e«

fotografiska fiandels- $ fabriks-
Aktiebolaget i finland

££:^ Helsingfors $€€£
I. Fotografiska, artiklar,
jj, Fonografer, Cfraphophoner

111. Scioptikons, Kinematografer
Röntgen-och Medicinska apparater.

N. Espianadsg. 33, 1 tr. upp

IV. A.utomobiler, Velocipeder.
V. Kon.torsiixrednin.gar, Skrifmaskiner.

Mikaelsgatan i, Itr

& Livförsäkringsaktiebolag:SKÅNE", Braiid-
Alla dagar Hö16IKamp

Middagsk o ns er t Sc/åivttrzWiener Dainorlieslerii ./. C.
från kl. 3 e. in

A.TELIER A.POLL
M UJLDU NORD.> i-= MAG f m ia -^

.. - * H
Fotografisk Atelier.

Porträtter i viaitkortstormat å 6 Itlk,pr dussC, \j X JiX'jLi.iX x/z^sr.

Svenska Teatern.
C^\J- -^-^-f jf\.-_^--^~*2s^>

Söndagen den 10 December 1899,
kl T e. m

För tredje gången

Cyrano de Bergcrac-
Heroisk komedi på vers i5 akter ai Edmond Rostand

Öfversättning af Harald Molander.

Personerna
Cyrano de Bergerac .
Christian de Neuvillette
Grefve de Guiche . .
Le Bret

Hr Engelbrecht
Hr Klintberg.
Hr Berlin.
Hr Lindroth.

Vioomte de Valvert Hr Rosqvist
Hr Stavenow
Hr Hultman.
Hr Lindh.

Marquis de Cuigy
Baron de Peyrescous....
Baron de Casterao de Cahurac
Kagueneau, värd på poeternas tavern"
Montfleury \ skådespeiareBellerose / F

Ligniére, poet
En capucinermunk
Roxane
Roxanes duenna

. Hr Sveaberg.
/Hr Lindh.
\Hr Precht.. Hr Hultman.
.Hr Stavenow.. Frk Svanström,
. Piu Bränder.

Lise,Eagueneaus hustru Fru Klintberg.
Moder Marguerite 1 (Fru Precht
Syster Marthe / nunnor Frk Sundeli.
SYster Claire J iFrk Lindmark.
En limonadförsäljerska Fru Lindh.
l:sta skådespelerskan Fru Stavenow.
2:dra skådespelerskan Frk Sundell.
Marquiser, Officerare, Gascognska adelsjunkrar,Poeter, Borgare, Musikanter

'
Pager, Lakejer, Ficktjufvar, Soldater, Borgarkvinnor,Nunnor.

De fyra förstaakterna spela 1640, den femte 1655.

Börjas kl. T och slutas omkring kl. I! e. m

J. H. Wickels
Vinhandei.

Arraks Punsch,
prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse lic-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 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.
«ss-;::- Nya Glasmagasinet -;::-see*

3 Mikaelsgatan 3.
Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser

Hufvuddepot af Dr. Lalimanns un-
derkläder.

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

Stamer.

aåef
SVEA"

Brand & LifFörsäkrings
Aktiebolag

Kontor
Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

1899

Georgsgatan 16, Telefon 2770.

<&SC3WJrJJ^^T^jjM

Kontor Vestra kajen 18
C. F. CARLANOER

Alla aftnar

Aftonkonsert
frän kl. 8 e. m

3o
■Ml

N. Esplanadg. 31
Cafon
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Harald Wasastjejrnas BLOMSTERHANDEL, Skiinaden4.
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BODEGA ESPANOLAFiiharmoniska Sällskapet.Julutställnin^ (Etablerad 1883)
Helsingfors

Försäljning iparti och minutafMMtaStIktflarlaProgramFirma H. Ellmin Viner &
9 AlexandersgatAn 9 S&ijrituosa

29:deHBlsiDEfors ClßfhtfS Populära KonsertenSmörgåsaffär MsSAGEN^Nya BarngarderobeJMichaelsgatan Telef 491
Tisdagen den 12 December 1899

JULIUS SJÖGREN ,/\l^ tletaolagot
IRMSiIttikaelsgatan 4, Centrals bus

Onverture tillop.nDas Xachtlager Alexandersgatan 21, 1Tallbergs nya hus.)
Generalagent för Liberty C:o. Lmt. LondonYlle- och lrik«varu;<llar. in Granada Kreutzer

Vals ur ,,Prinsessan Törnrosa".TschaikowskyVälsorteradt lager. Billiga priser
Möbeltyger:

kretonner m. m.
Möbler & mattor

halfsiden, velveteen. gobelintyper
Engelska lampor och metallvarjr
Konstnärligt krukmakeri.Det första mötet",för stråkork. Grieg,

Le Eouet d'Onphal sinf. dikt Saint-Saens,
Tel. 2776.CcllOi^ TeL 2?76

Paus Th. Wulffs
PAPPERS- k RITMÄTERIALIEHÅNDELVed^, sågad, klufven, hemkörd per telef. Ouverture till op. Tannliäuser . Wagner

a) Legende (WieniawskiKyflsdf och QhjjfSsdt yirke. N. Esplanadg. 43. _, , , ,lör violiii^^^^^b) Spansk dans Sarasati
(Herr Hugo Olk.)

Restaurant Paus MjJelsingfor^y^Musikhandel
Les Chaswesses" ur Sylvia . Delilas Fazer & Westeriund

MenuettC, T. Hyberg, Lully Största Not- cch Instrumentaffär
Carl KILs marsch vid Narva, arr. Kajamis Nyheter!

Jean Sibelius, Athénarnos sång
Fean Sibelius Koskenlaskian MorsianmetAKTIEBOLAGET FINSKA JERNSÅK6SFABRIKEN

Konserten äger rum i

SocietetsJiuset. gyjim Fiilmgren, Deux Contrastes, [lom I'ia.n.
Oskar Merikauto, Uusia [.imliiui^^^^^^B

Krkki .M^liii-; H Piano.

mmHBH^ Ekman-Sibelius, Sången om korsspindeln

Den enda värkli praktiska SKBIJy\A SKIN Fazer & Westeriund
rlyillm'] hilllf,Mlv .111 (!"' ;;llamlska. l B
Illustrerade kataloger på begäran.

B^Alexandersgatan 50.
Fabiansgatan 16, Alexandersgatan 36€mii Rcbnberg.

■*y«^ Qbs.i MlA 313iOND.
1Îi

n^anfi^skn^^f;;'som skrifver såväl ryst Specialaffär för Korsetter.
Carl Jacobsen & C:o Svenska prisbelönta& andra utländska fabrikater i alla storlekar samt prislägen.

till billi

en .3 cs
£33^3 it+l <=>

£^^2 o-s;
Generalagenter för Finland & Skandinavien

TC^**T^^S1._,yf "^ll*^-%%%%%%%%%%%%%%*|pite v

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

— —
a $*4t^sf4*4ts*s*s*5u

C.E.LindgrensBorstbinderiaffär,tsi i .\J
OJ >-=,
"ges

*
ALexandersg1. 46. Centrals husJla^elsfams $"* ♥gok^anaei

* Alla sorters finare och gröfreBorstar & PenslarTamburmattor &. Rottingpiskor, Toilettvålar, Amykos. Par-fymer. Badsvamp. Kammar af alla sias?. Speglar & Toi-lettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker. Cigarr-&. Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.
Tornbergs

Pappershandel Herr J. G Breitholtz konstruerade nya
bläckhornet

4f
La Rosa Habanera,

Äkta©f>timus"är flyttad till
Direkt12 iv numera tillgängligt ihandeln

■J*av\ajma ttffarrerle. A. Menendez-Habana-Cuba.H importerade. Extra fin kvalitet.HP Representant för Finland:
Esirique Sanchez, j:r.
Helsingfors. Telefoner 22 56 & 9029

S. EspSanadg^^^^H
("Wasa A.ktiebanksMusn Pris Fmlc 3:SO

QP£RAKÅLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å lacarte
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Svenska teatern.
Cyrano de Bergerac.

Ifredags gick den då af stapeln,
den berömda franska hjälte- och kär-lekskomedin, som gjort sin rund kring
världen och som med sådan enorm
spänning motsetts af vår teaterälskande
publik. Man hade stäldt höga förvänt-
ningar på Rostands pjes. Och för-
väntningarna blefvo iallo uppfyllda.

Underlåtande att afge något referat
eller beskrifning af det redan flere gån
ger relaterade stycket, vill jag endast
konstatera att det beredde åtminstone
mig ett alldeles specielt nöje och en
sällsynt njutning att en gång få bevi-
sta en riktig teaterrepresentation. Jag
menar teater i detta ords fullaste och
vackraste bemärkelse, en scenisk fram-
stälning af vackra tankar, starka kän-
slor, ädla och modiga handlingar i en
torm, full af poetisk skönhet och i en
omgi'ning och uts-yrsel som angenämt
smeka ögat. Man tjusades af dettasoirituella, läckra dramatiska poem, till
sin natur så vidt skildt från alla dessa
den nakna värkligheten så nära som
möjligt tangerande dramatiseringar af

det modärna samhällslifvets olika före-
teelser. Det var sann själaspis.

Hr Engelbrecht som uppbar titelrol-
len, den bravumässigt tappre, noble och
snillrike Cyrano Hercule Savinien de
Bergerac var ypperlig. Man får ju
ställa stora pretensioner på herr Engel-
brecht som diseur af rimmade alexan-
driner, därtill berättiga hans vackra,
höjliga och omfångsrika organ och äf-
ven hans kända deklamationskonst,men
man måste medge att hr E. iallomot-
svarade hvad man kunde fordra. Bäst
var hr E. iden poetiska tredje akten
hvars skära lyrik sä väl lämpar sig
lör skådespelarens organ och naturell.
En bianmärkning är att hr E. ibland
kanske var litet för lågmäld, så man
längre bort i salongen hade svårt att
höra. Men äfven ide andra akterna,
där den chevalereske krigarens käcka
mod och fria sinne mera komma till
uttryck gjorde hr E. sin sak mycket
berömvärd.. En enda liten anmärk-
ning mot själ' va spelet ville jag för-
drista mig till att göra. Jag tror
nämligen att den scen medRoxane ian-
dra akten, där Cyrano upptäcker att

icke är honom hon älskar hade
kunnat göras litet mindre stark.

Försök
(Uesterlund $ ftos

utmärkta Frukt Marmelad.
Fröken Sicanström spelade Roxane,

Cyranos preciösa kusin och idol. Frö-
ken S. hade väl och träffande funnit
sirligheten hos 1600-talets precieuses
som hon kryddat med ett litet pikant
drag af humor. Det är möjligt och t.
o. m. ganska troligt att denna nyans
af humor icke är tidstrogen, men den
har sitt stora behag för ennutidspublik
och bidrager utan tvifvel till att gifva
mera färg åt Roxanes person, som utan
densamma kanske skulle förefallit oss
litet menlös. Icke för att säga en ba-
nal kompliment men för att konstatera
ett faktum vill jag omnämna att fröken
S. apparition var charmant. Den hvita
klädningen i de tre första akterna och
den blonda peruken med korkskruflok-
karna öfver öronen klädde alldeles för-
träffligt.

Öfriga roller utfördes allesamman på
ett 'i allo förtjänstfullt sätt. Särskildt
vilja vi nämna herr Svedberg (Rague-
neau^ herr H-ltman (Liguiére). herreauI nerr

Berlin (de Guiche) och herr Klintberg
(de Neuvillette).

Uppsättningen och insceneringen voro
helt enkelt det bästa som pålänge skå-
dats på svenska teaterns scen. För-
tjänstenhäraf tillkommer herr Castegren,
som säkerligen nedlagt ett mödosamt
skickligt och intresseradt arbete för
uppnående af detta lysande resultat.

Att Cyrano de Bergerac kommer att
upplefva många representationer kan
man sluta till af publikens stormande
ovationer vid premieren.

B.

Sarah Bernhardt iWien.
Om Sarah Bernhardts senaste gäst-

spel iWien skrifves i en utländsk tid-
ning:

„Nu sedan konstnärinnan lämnat or-
ten, kan det väl sägas utan att skada
henne, att hon denna gång alls icke
var nöjd med Wienerpubliken. Mada-
me inhöstade ej det bitall hon skulle
önskat. Etter uppförandet af Hamlet
yttrade hon till en person som uppvak-
tade henne på scenen. Publiken är
sä isande kall att man kunde tro sig
vara försatt till nordpolen. Det är ickeara törs;

Enda Specialfabrik i Finland for
JÄRNSÄNGAR o. MADRASSER.
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AXEL PiHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
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\GUIOOHORNBL Heis/ngfars
Telefon 1551

Pris pr flaska 3 mk
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A» Nikandee**
Mikonkatu 11. Tel. 303

Uikeita W W
Viinejä, Monjakkia,
Rommia, ja Xifcöörejä.

Pyytäkää hintaluetteio!
amnni

Gambrini

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Jouluk 1899

Johannes.
Mnrhenäytelmä

anm: Henunn Sudcrmann Irene Mendelin

Vitellius. Syrian!

11.11" i'^^^|^H Ai

jal î kuteutilosaphar. \
\niariai.

i\;-,;irl>' Ii;tUIL

!':■■
'Ml- -■

Mathias.
Manassi

/ Halit-n 01
Jael, Josaphaiin vaimoHadidja, palvelijatyttö
Mirjam,-iAbi, J Salomen leil
MaechaJMesulemoth,keriälaisn

rarkkn (

10 p

Axel Al
Maria 1<

:ni Al['

Hilma Rantanen
(Tyyne Finne.
M.illi HOgdahl.
\Olga Leino.
Mimmi Läh

/Adolf LindfiAmasai, "i,
Jorab. |la
Eliakim.
Pasu^^^^> Jerusalemin porvareits
liachnmni.

Salmela.
'I'aavi Pesonen

UJuno Si
Aleksia Rautio.

/Otto Närhi.
(Taavj Pesonen.alnen } S^Uealainen

Halvattu .
l:nen \ . . Otto Narh

/"Knut W
Eino Sa

2*nen / POOmalata©D so
Vanginvarl[ja
Jerusalemin michiii ia naisia.

Aika: vuonna 29 j. Krist

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo 1/2 8
ja loppuu k:lo II

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag

Telef. 916Kasarminkatu 27

Toimittaa sähkövaloa
Myy sähkötarpeita.

Rcsimirani.

Galilea l:nj

eenoja

_______________________

.:J^
b-~ -"

x HAA
o ?X,^

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

Beställningar emottagas på all slags maskin
stickning

Ullgarn i flere nyanser och schatteringar för
såväl hand- som maskinsticknina; frän Fmk 5:50 till
högre priser

Helsingfors, Mikaelsgatan 2

Th.. Neovius.
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O. Öländers

Skrädderietablissemeni,
Skilnadstorget 2
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® Beklädnads-Bolaget Aalto & C:o©©0' iQOOQQQOO
Bangatan N:o 9. Telef. 15 05MineralvattenfabrikenSivori & * *

& Merikannon
Kostymer, Paletåer och Benkläder för fest

visit och hvardag förfärdigas snabt och om CD
5ganjfas

Godt material fin snitt ock skickliga arbetare

Pismidiiß aka.miini rekommenderar s na tillvärkningar Priserna särdeles moderata

Fabrik & kontor, Färdiga kostymer, paletårochbenkläderpå lager
Frackkostymer uthyras.Lappviksg. N:o 8

n 3« 9i-

&}
TelefoWiipurissa |Helsingissä

Aleksanterinkatu 21. 3? Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. vi/ Tel. 29 22.

Beklädnads-Bolaget Å.alto &Czo
ÖGQÖQQQO OOOQOQOO Bangatan JV:o 9. Tel. 15 O5

nog för mig att se en tylld salong.
Jag vill också möta värme, för att
själf kunna bli varm". Till en början
gaf hon tusen småsaker fel härför. An
var det belysningen, än någon placering,
än något annat, och den arme regissö-
ren, som till det yttersta ansträngt sig
■or att gå den stora konstnärinnans
önskningar till möte, råkade nära nog
i förtvifkn. Visserligen uttalade hon
ej sitt missnöje förrän efter represen-
tationen, men i alla fall. Annars skil-
jer hon sig så till vida från de flesta
Slna kolleger, att hon knappast någon
??inut uppehåller sig mellan kulisserna.
Ar hennes scen slut och hon träder ut
1 kulissen, står M:r Brion, — hennes
aktotum, ett slags inspisieut och pri-

vatsekreterare — alltid till hands och
kjuder henne armen samt leder henne
UU hennes klädloge. Först där inne
tilltalar hon honom, yttrar sig om pu-
°;'kens hållning eller begär hans åsikt
aaröfver, hvilket senare hon förefaller*u lägga en viss vikt vid. För att
bMI dock icke skall komma ur stäm-
lng får han ej uppträda ivanlig diäkt,
wan m4ste bära en tiU stycket pas-
sande kostym. För var han
blanda hela kvällen iklädd en svart
s°Mane, ungefärligen sådan Barmhär-

pläga nyttja. För Ka-
hade han frack och hvit

a'sduk. För Adrianne Lecouvreur bar

Tobaksfabriken

"SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommende
ras åt tobakskännare; försök „Samson I"

„Samson 2" (Trämunstycken) och "1899;\

han likadan dräkt som Michonet. Me-
dan Sarah är inne pä sceneri öfverva-
kar han med minutiös noggrannhet att
intet buller får förekomma där bakom.
Det minsta ljud bringar henne ur stäm-
ning. Till och med signalen förridåns
nedgång måste gifvas möjligast tyst.

Obekant som han öfverhufvud är med
tyska språket, hade han isådant af-
seende ganska svårt, att reda sig med
de tyska teaterarbetarena och maskini-
sterna, och då han en gång mimiskt
antydde en af dessa att låta ridån gå

upp för en ytterligare framropning.
svarade ridakarlen, som tillfälligtvis var
en glad själ: „Oui, oui, vivat Sarah
trois gånger.11

— Naturligtvis voro äf-
ven nu, som alltid dä någon berömd
personlighet kommer till orten, auto-
grafsamlare dussintal i rörelse; man

hade förtecknat ända till 000. Men
Sarah var som redan sagts missnöjd
och till följd däraf onådig, och lät af-
visa dem alla. Det var ju förskräck-
ligt — förstås, mais, que faire!"

Ett och annat.
Budyard Kipling offentliggör i en

engelsk kvinnotidning en artikel öfver
de unga flickorna i Amerika. Han
ställer dem båda högre och lägre än
flickor iallmänhet. „De äro kloka" —
säger han — „och prata rätt väl.
Nåja! Det påstås att de äga äfven
tankar. Det vet jag ej, men gifva sig
sken af att hafva det, kunna de".
Kipling medger att den till ordspråk
blifna frihet som den unga amerikan-
skan åtnjuter, har också sina skugg-
sidor. „Den amerikanska flickan är —
lortsätter han, — snipsig alt ifrån
hennes 40 dollars hatt, ända ned till
sulorna i hennes 18 dollarsskor. Hon
tilltalar lika käckt sina föräldrar som
hvilken som hälst annan ihennes väg,
icke undantagande gamla män dem hon
kunde ära likt förföräldrar. Med för-
äldrarnas begifvande tager hon sig sär-
skild rätt till hvarje familjenbesökande
manlig individ. Sådant blir stundom
mindre angenämt, isynnerhet om man
infunnit sig i affärsangelägenheter.
Mannen är en mycket erfaren köpman,
trun en världsdam. Efter fem minu
ters samtal försvinner mannen, efter
ytterligare fem likaså frun och man
lämnas ensam med den unga flickan,

hvilken kan vara nog sä förtjusande

men ialla fall ej är den person man
sökt. Hon skämtar, skrattar, och lockar
en att skratta med, men om någon
timme tager den besökande sin hatt
och bjuder farväl med känslan af be-
svikelse och medvetandet om att hafva
förlorat en dyrbar förmiddagsstund.

Thorwaldsens bref. Den allbekante
berömda danska bildhuggarenefterläm-
nade en brefsamling om circa 10,000
bref, bland dessa mänga ytterst intres-
santa från konstnärer, skrifställare och
vetenskapsmän. Dessa bref som här-
intills icke varit tillgängliga för allmän
haten, hafva numera införlifvats med
Thorwaldsenmuseet i Köpenhamn och
torde komma att upplåtas för forsk-
ningsarbeten. Brefvens ordnande och
klassificering tog i anspråk en tid af
runda två år.
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Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchestern
J. C. Schwarz.

Sdndagen den 10 December 1899

Program
1. Nussdorf-Marsch
2 Mendiant d'amoi Goubliei
3. \V:r Bonbons, Walzer
i. Meine Lieblingscouleur
5. Mandolina-Serenade.

Strauss.
Hornischer
Langey.
Weber.0. Ouverture. nOberor

7. Fra Fiametta
Walzer

Mincus.
Lineke.
Sprowacl

8. Venus
!). Verloi

Geisha" iy-Jones

11. K
& Nor

Asmolofs Tobak
Papyrosser

utiständigt på lager

Fredr Edv. Ekberff.
Tobakshandel

52 Alexandersgatan52. Tele

12. T

v!/|3- K- KröckclsIjjj! s» M/ Bryggeri V!/ V!/
I53 flPI*II<S*4 Q!fl11 PllCtlDl*

54ö
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W:m. EKBERG. Cognac-. Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödar kolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
riens och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

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

D:r Axel Holst, Professor i allmän helsovård
vid UniversitetetiChristiania.

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

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

D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis

D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo
catorium å Kliniska InstitutetiSt. Pc
tersburg

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vid Farma-
ceut. Institutet iStockholm, m. fl.

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. B.|

it^ttl^dßMHSflAtflS

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Söndagen den 10 December kl. 8 e. m

För 3:dje gången

På Roinila gård.
Folkskådespel med sång i 3 akter af Minna Canth

Öfversättning frän finskan

Personerna
Roinila, gardens husbonde
Anna. hans dotter.
Eero, hans son.
Leena
Elli. tjänare på Roinila gård
Mauno
Sillankorva Sanna
01li, bonde.
Matti, stockflötare

Byfolk

Händelsen försiggår iÖstra Finland

Representationen börjar kl 8 e. m. och slutar omkr
kl. IO.:;>i e. m. Dörrarna öppnas kl. VgB 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.
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"HODOPDIB SBC,,
fieidsiecK $ C:0 Reims,
serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos de
iiesta vinhandlande såväl i
Helsingfors somilandsorten

T^" Y^
Partiorder upptages å lif-

försäkringsbolaget L'Urbai-
nes kontor, Ö. Henriksgatan
N:o 1. Tel. 13 57
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I Brefpappei* "
" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "
4 ska sorter, linierade och olinierade. ?
| Firmatryck utföresbilligt. |
J Dahlbergs Pappershandel, J
© ASexandersgatan 15. O

k~ Champagne Q
3 Mont de Bruyére I
pg siiljes i minut hos de flesta Herrar handlande. I
H^^MSgvveras å alla större hotell & restaura- jj1l^n|UliiLrci- hos

Ernst Tollanrier.
Us. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. 7

Baieri
■■>- /y y> ■/%'.■'■■■. ■.-■-. /y <>" .-■> .■'v .■ >■■.■'■■.yy /\ ■/>■■ ■.">■' -^

Wiener Damen-Orchestern
J. C. Schwartz.

Pilsener f\lLager VJ*I
rekommenderas Telefon 1917

/
Nissens

världsberömda

Bröstkarameller /
Inreg. varom. Krog! varunr
för hosta, förkylning, inflammationi luftröret,

kittling i strupen, etc.
Försäljes hos alla herrar Drog- & Kolonialva-

ruhandlande i landet. Parti från enda tillvarkaren

Hissens Ang Karamell Fabriks Bolag
Helsingfors.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.

Tisdagen den 12 December 1899

Program

ir-M

Fredr. Ekberg.

52 Alexandersgatan 52

IB Sörnäs Pilsener! jS
§ Sörnäs Porter! B
| Prima råmaterial. |
ma Prima vara. gg

SörnäsAktieBryggeri.

Hotel Kamp.

Måndagen den II December 1899

Program:
1. In Compagniefront, Marscli
2. En passant
3. Unter 4 Augen, Mazur. .
4. Marivaudage
ö. Eudolfsklänge, Walzer
6. Fragmente Puppenfec

l. Ouverture, Si j'etais roi . . .
8. Weana Madl'n, Walzer . . ,
!>. Saisonbilder,Potpourri . . .
0. Ach könnr ich so lieben, Lied

11. Solveigs S

Edv.

k Konflitori
Helsingfors

,XX<^-aXXX.a> xXa^.■

.Schuhardt.
. Gerard.
Hellmesbergei

elef

Gauvin
Strauss
Bäver.

Adan
Ziehr
Fisoher

VM
V»/

Aktiebolaget
Norra Bryggeriets""

1. Körosy leany, Marsch. .
2 Le Partage
3. Veilchen am Wege, Walzer
4. Alpenzauber,Mazur. . .
5. La Reveille, Tonstiick. .
6. Fragmente, ,Don Cesar" .
7. Ouverture, Semiramis
S. Mädchen mit dem rothenMundcher

Lied
I^^kiz^eiibucli. Pnt.ponri--

10. Winter ■gartensterne, Walzer

12. Starhe^^
-Jag.l na

Fahrbaoh.
Holzer.
Fetras.
Schumani
Eilenberg.
Delliuger.

Rossini

Rosenzw
Schwarz
Kersten.

6. 01Eeväns
Uraffär

(Obs.: För arje u
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