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rrl^T?IVI ATSJT A LIFFÖ *SAKRINGS AKTIEBOLAGISTETTIN. p dVXA^-^^"Å *'*"^*--*'^ AU Generalagentur för Finland, Hagasundsgatan 2.
Stamer.
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Tidning för HelsingforsKröckelsJ-K- Teatrar och Konserter.Bryggen.
Telefon 546

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.Cager Öl. SalonPilsner
N:o 56 Onsdagen den 10 Januari

%^& DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. & **
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 16, Telefon 2110.
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Jakob Linngqv

is ka Ålökra 1or
Alexandersg. 19

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

Utför omsorgsfullt ocli till billiga
ariser allt fotografiskt arbete såväl
nom som utom atelieren.

Julutställning
Axa Lindholms

Tapisseriaffär,
Alexandersgatan 7. Telef. 638

K. G. JLehto
SkrädderiafiCUr.

Fredriksgatan 40. Telefon 19 14
Lager af fii a tyger ooli färdiga kostymer

m. m. Modernt och omsorgsfullt arbete.

IT. W. Schalin.
Not- och lustrumenthandel

Störstii lager afFlyglar,Pinniiios,Orgelharmonier'
k orkesterinstrument. Specialitet: Flyglar & Pia
ninos frän världsfirtnan

Carl BechsteiniBerlin,

#^»£€€€€€€ e
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysnia
Säljer elektriska materialier

£»£^€€€€€€«

Svenska Teatern.
s-st

—. \Q^ "I/*>

Onsdagen den 10 Januari 1900,

kl T e. m.

För tionde gången

Cyrano de Bergerac,
Heroisk komedi på vers i5 akter af Edmond Rostand

Öfversättning af Harald Molander.

Personerna

Cyrano de Bergerac .
Christian de Neuvillette

Hr Engelbrecht
Hr Klintberg.

Grefve de Guiche Hr Berlin
Le Bret Hr Lindroth
Vicomte de Valvert Hr Rosqvist
Marquis de Ouigy .
Baron de Peyrescous

Hr Stavenow
Hr Hultman.. Hr Lindh.

. Hr Svedberg.
/Hr Lindh.
(Hr Precht.. Hr Hultman.
.Hr Stavenow.. Frk Svanström. FiuBränder.. Fru Lindfors.
(Fru Precht{Frk Sundeli.[Frk Lindmark.
. Fru Lindh.

Baron de Casterac de Cahurac ....
RagueneaUj värd på »poeternas tavern"
Montileury j skådespelareBellerose /
Ligniére, poet
En capucinermunk
Roxane
Roxanes duenna
Lise, Ragueneaus hustru
Moder Marguerite "j
Syster Marthe > nunnor ...
Syster Claire J
En limonadförsäljerska
l:sta skådespelerskan Fru Stavenow.
2:dra skådespelerskan Frk Sundell.
Marquiser, Officerare, Gascognska adels.junkrar, Poeter,Borgare, Musikanter

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

De fyra första akterna spela 1640, den femte 1655.

Börjas kl. 7 och slutas omkring kl. II e. m

»SKÅNE", Brand-

Kliddagskonsert

O T> TWI^imATTL Fotografisk Atelier.
\J, X . UL IX±ÅiXX^J^^^ÅÅ Porträtter i visitkortstormat å 6 mk, pr duss

Sundströms Potoqrafiatelter, Fabiansgatau 27
Totografiska fiandels* $ fabriks*

Aktiebolaget i Tinland

SVEA"
Brand & Liffcrsäkrings

Aktiebolag

J. H. Wiekels
Vinhandei.

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

Akta
Vlener och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17

Olga Bulér
Modist

SkiJnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

49»90 Nya Glasmagasinet -;;:-*«»

3 Mikaelsgatan 3.
Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga \ Tiser

Hufvuddepot af Ih\ Lahniamis un-
derkläder.

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

Kontor

Jl9OO.

dUllllfff tvCJi.jo*
**Ss Helsingfors *««*

I. Fotografiska artiklar,
11. Fonografer, Graphophoner

111. Scioptikons,Kinematografer
Röntgen-och Medicinska apparater.

N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp.
A.utomobiler, Velocipeder.
Kontorsinredningar, Skrit'maskiner.

IF.
V,

Mikaelsgatan i,Itr,

& Lifförsäkringsalctiebolag: G. F. CARLANQER.

Alla aftnar
Alla dagar Hotel Kamp Aftonkonsert

frän kl. 8 e. mWiener Damorkestern J. C. Scitivarz.
från kl. 3 e. m

JLTELIEM A.POLLO.
MAGASIN DU NORD.
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Kontor Vestra kajen 18

N. Esplanadg. 31
[Catanis hus.)



Harald Wasascjemas BLOMSTERHANDEL, Skibaden 4.
La Rosa Habanera BODEGA ESPANOLA

(Etablerad 1883)Äkta Filharmoniska Sällskapet.■Havannacigarrer
JH^Hc. A. Menendez-Habana-Cuba.Dir^Kt importerade. Extra fin kvalitet.

Helsingfors

Program Försäljningi parti och minut afendast äktaurläruM
Viner &

Representant för Finland:
Enrique Sanchez., j:r.
Helsingfors. Telefoner 22 ötji2022 Spirituosa.

40:deisiis CtafWerfs j£^, iVya Xa-rnffarderoben
Ständigt lager af färdiga

■JHHMRNKLÄDERPopulära KonsertenSmörgåsaffär iPASSAGEI Beställningar emottagas.Torsdagen den 11 Januari 1900Michaelsgataii 2 Telef 4 91 K. F.LARSSONZSÉo
.A.lx ti©lc>ola,s;ot

Ouverturc Heimkehr avs der IRISllendelssohnFremde

Zo .Ledig annonsplats Vibrationen -Vals Stranas
Alexandersgatan 21, (Tallbergs nya hus)

Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London
Xachtgesang för stråkinstr.. . VoigtII Möbeltyger:

kretonner m. m.
Möbler & mattor,

halfsiden, velveteen. gobelintyaer
Engelska lampor och metallvarorKonstnärligt krukmakeri.Finale ur op. nFaust Goanod

PausOQ LU
CD

Tel. 2776. £J J||Q|*Tel- 2776 Restaurant & Conditori
Ouverture till BSakuntala" Goldmark

Ved, såjjad, klufven, hemkörd per telef. Konsert för violoncell Goltermann2" Q3Z Gafani.(Hr Georg Schneevoigt.)Hyfladt och ohyfladt virke. Ehendöttrarnas sång Wagner
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PausRestaurant Helsingfors Nya Musikhandel
8. Scherzo-Valse ur op. Boabdil" Moszkowski Fazer & Westerlund.
9. Souvenir de Hapsal Tschaikowsky€" T. Hyberg, Största Not- cch Instrumentaffär10. Tröt de Cåvallerie Rubinstein

Nyheter!

Konserten äger rum i

Societetshuset.

Jean Sibelius, Athénarnes sång.
Jean Sibelius, KoskenlaskianMorsianmet.

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

Erkki Melartin, Legend I.pour Piano.
Ekman-Sibelius, Sången om korsspindelnLedig annonsplats

Dun enda värkligt praktiska SKHIF.MASKJN Fazer & Westerlund
som finnes ar Fabiansgatan 16 Alexandersgatan36,

HA 1/ J/ ONIJ.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift Specialaffär för Korsetter.Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o ' Svenska prisbelönta & andra utländska fabrika^ter ialla .storlekar samt prislägen.
IIo1 sin g f o rs, _ Största urval af korsetcfjedrar & planschetter,

till billigaste priser, hosGeneralagenter förFinland & Skandinavien

O. Grundström.C-l> en 2 O c3
—

?-u 1/1 o i
griiZig ca e— 1

' N:o 26 Alexandersgatan N:o 26$* $* 4*&&4f 4? 4t 4f
C.E.Lindgrens Borstbsnderiaffär,Hagelstams bokhandel: Alexandersg-.46. Centrals husM £

Tidskriften
Alla sorters finare och gröfreBorstar & Penslar

lamburmattor & Rottingpiskor. Toilettvålar, Amykos. Partymer, Badsvamp, Kammar af alla slag, Speglar & Toilettprydnader, Portmonnäer, Börsar. Plånböcker, Cigarr& Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.Ateneum
12 mark per årgång.Ledig annonsplats

Rikt urval utländska
Konsttidskrifter Ledig annonsplatsi-

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.
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En föraktare af Verdis

Aida".
Från Milano skrifves till enutlands'

tidning: Det har på sin tid mycke
omtalats en putslustig brefvexling mel
lan Verdi och en viss Prospero Bertan
irån Reggio Emilia, som den 2 Ma
1872 begifvit sig till Panna för at
höra Verdis Aida men ej kunnat finna

I någonting hvarken vackert eller annars
framstående däri. Dä han vid sin åter-
komst tillReggio Emiliaomtalade denna
sin uppfattning, förhånades han af alla
människor därför. Han begaf sig då
för andra gängen till Panna och hörde
operan än en gång, men vidblef sin
åsikt att densamma ej dugde tillnågot.
Hemkommen tillskret han Verdi och
beklagade sig öfver, att i gol tro pä
m^éstrons namn cch stora rykte hatva
utgitvit en massa penningar för hvilka
han ej haft den ringaste valuta eller
någon som hälst njutning. Han an.^-
maéstron egentligen moralisk förplik:ad
att ersätta honom åtminstone något at
dessa penningar och bilade breiVet bl.
a. en räkning på 4 lire for tvä atskv
värdt dåliga maltider" han nödgats in-

taga på hotellet iPanna. Ersättnings-
krafvets hela belopp uppgick till 31
lire 80 centisimi. Verdi svarade att
han voro villig af beloppet erlägga 27
lire 80 centisimi såsom belöpande sig
på operans konto, men ansåg sig ej
förbunden att ersätta de 4 lire för rde
afskyvärdt dåligamåltiderna",med hvil-
kas tillredning han ingen del tagit.
Dessutom skulle signor Bertani förbinda
sig att aldrig hädanefter höra någon
af mästarens operor, för att denne ej
möjligen i en framtid skulle åter nöd-
gas ersätta resekostnader och inträdes-
avgifter m. m. d. Vid sin födelsedag
för några månader sedan kom Verdi
händelsevis att omtala anekdoten och
vi-ade då äfven Bertanis förbindelse
att ej vidare höra någon operaaf Verdi.
En tillstädesvarande anförvandttillBer-
tani, hvilken sedan cess allaredan afli-
dit, omtalade i anslutning härtill, att
beundrare at Yerdi, s>m fått höra om
brefvexlingen, tillsänd: Bertani äfvei,

e 4 lire för att denne e| skulle kunna
kryta med att för Aidas skull hat va
ödgats ko-ta på sig ens denna summa,
ledd>> äterkasserade Aidapengarna hade

Bertani emellertid ställt till ett festligt
ag där det gått nog så lustigt till. —
Låt er väl siruka" - hade han upp-

Försök
(Ucstcrlund $ &o$

utmärkta Frukt Marmelad
muntrande tillsagt sina gäster —

detär Verdi som betalar. Evviva ]'Aida! —
~~^*#^~

Nora iParis.
PåRenaissance"-teatern iParis upp.tordes fjärde dag jul, enligt vår tid-räkning, Ibsens Ett dockhem" medden bekanta och framstående tyska skådespelerskan Agnes Sorma som Noraföreställningen ötvervarades af en utvald publik, hvaribland flera ministrarutlandska sändebud samt en män^dkonstnärliga och literära notabiliteter_ Redan första akten rönte ett valvil-

ligi emottagande. Efter sceneri me<

e^Tf blef frU S° rma aibnlten i sitt
.ermera upprepades gäUg på gaDg fölppen rida. Etter aktens slut följde
re frenetiska fraroropningar. A '..

aktens framgång öfverträffade alla för-
väntningar, och efter tarantellan bröt
en formlig bifallsstorm lös. Sex skilda
framropningar följde sedan ridån fallit.

Sista akten slutade under de varma-
ste ovationer för skådespelerskan och
bevisade tillika att Ibsen blifvit förstådd
också här, trötts att man väl fögakan
tänka sig att Dockhems "-moralen och
hvad därtill hörer egentligen är något,
som Pariserpubliken härförinnankunnat
rätteligen sätta sig in i.—

«>— "
Teater och musik.

Den franske tragiken Mounet-Sully,
har ej haft vägen till konstnärsskapets
böjd jämn och banad för sig. Redan
i hemmet iden lilla staden Bergerac,
nära Bordeaux, mötte hans skådespeJa-
replaner motstånd af släkten, en gam-
val hugenottsläkt, och då han slutligen
yckades utvärka sig tillstånd att in-
träda som elev vid Pariskonservatoriet,
voro härmed ej motgångarnaslut. Så-
som ett lustigt qui pro quo kan ju be-
raktas den omständighetenatt han efter
ett års studier fick ett första ptis för

komisk framställningskonst, men

Lorens ffiaEmström, Herrekiperin



AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
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] Renar hufvudsvålen.

3efordrar hårväxten
Ingriidbfl ibarroten 1 å

gånger i veckan ftire
kanininge'

Srh&lleß ide flestaapotek,, drog- och parfymaffärer !
samtipart.l genom

\OUIDOHORNBORG.Helsingfors
Telefon T531.
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A. Nikander

llii I iiiiiflimii llliinii Ii M
w Belysnings AktiebolagMikonkatu II Tel 303

Oikeita \l/ vi/ Kasarminkatu 27 Telef. 9i6
Viinejä, Monjakkia,
Rommia ja JLiköörejä. Toimittaa sähkövaloa.

Pyytäkää hintaluettelo! Myy sähkötarpeita.

öambrini Restaurant*
00 OöeOQQQQQQOOQO

MineralvattenfabrikenSivori & & &
& Merikannon gängas
Piaiioiiiakasiiiii rekommenderar sina tillvärkningar

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 31 91.

Wiipurissa |He lsingissä
Aleksanterinkatu 21. >[j Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. vi/ Tel. 29 22. IOQQOQ O00000

Kansalliskauppa
sekä

Räätälinlitke
Alexanderinkatu 52. Ekbergin talossa

Mvytävänä sekä Kotimaisia etta
Ulkoraaisia miesten ja naisten villakan-
kaita. S^kä kaikellaisia

A-lusvaatteita,
Kauluksia,

Kravattia, y. m

Kunnioituksella

K. G. Johansson,
Alexanderinkatu 52

f J?'I

O. Öländers
Skrädderietablissemeni,

Skilnadstorget 2

Beklädnads-Bolaget Äaito & C:o
Bangatan N:o 9. Teief. 15 05

Kostymer, Paletåsr och Benkläder för fest-
visit-, och hvardagsbeliof förfärdigas snabt och om
sorgsfulIt

Godt material fin snitt och skickliga arbetar*
Priserna särdeles moderata

Färdiga kostymer, paletår och benkiäder på lager.
Frackkostymer uthyras,

et.Aalto &C:o
Tel. 15 05.

Mekli daads-JBoln
Bangatnn 2V:o 9
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SUOM. TEAATTERI.

Keskiviikkona Tammik. 10 p. 1900

Nummisuutarit.
5-näytöksinen huvinäytelmä. Kirj. Aleksis Kivi

Henkilöt

lisakki Lattu.
Aleksis Raiitio.
Mimmi Lähteenoja
/Benjamin Leino.
(TPietari A]po.
Emil Falk.

Sepeteus, lukkari
Tobias, suutarimestari
Martta, hanen vaimonsa . . . .
Esko, \ i .. ",

livari, / hanen Polkansa " " " "

Niko, merimies
Jaana,hanen tyttärensä,Topiaksen

LilliHögdahl.
Knut Weokman.
Evert Suonio.
Emil Falck.
Hilma Rantanen
Oskari Salo-

kasvatti
Mikko Vilkastus
Kristo, nuori seppä......
Karri, talon isäntä
Kreeta, hanen kasvattinsa .
Jaakko, puusuutari
Sakeri, Martan veli, viraltapanttu

poliisi
Antreas, kraatari ja klanetinpu

haltaja
Teemu, viulunsoittaja
Eerikki, lautamies
Leenan-Kalle
Anna muori

Otto Närhi

■htTvTTtMinen.■ Närhi.
BEino Salmela.
HTyyne Finne.

Leino.
KW^ni^oiO^m-^^^^^^^^^^MaviaRangman
Krouvari, puol'matkan krouvissa. Kaarlo Keihäs.

Häämiehiä ja kuokkavieraita.
Tapahtuu: Hämeessä.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo 1/iS ja
loppuu k:lo V2II

O

därpå följde ett tvåårigt engagement
vid Odéonteatern, fullt af missräkningar
och utan framgångar varesig hos publik
eller kritik. Måhända skulle Mounet-
Sullys konstnärsbana därmed tagit ett
slut, om ej Mr Perrin, direktör vid
Théåtre francais iått höra honom vid
en privat soaré recitera några strofer.
Därmed var hans lycka gjord.

Etter hans första uppträdande som
Orestes, skref kritikern Francisque
Sarcey: När han inträdde på scenen
med nakna armar, armar som mankunde
tro vara mejslade ur ett antikt klipp-
block, håret i vild oordning, de glän-
sande ögonen fulla af orientalisk melan-
koli, trodde man sig se en af dessa
eldiga, vilda araber som Regnault sä
3'ta målade

—
och isalen genljöden

äska af applåder. Hvilken plastik, full
af värdig storhet och grace och hvilka
ömsom ljuft smekande ömsom åsklikt
dånande tonfall han kan aflocka sitt
härliga röstorgan!"

Bland Mounet-Sullys stora repertoar
märkas iförsta rummet: Konung Oedi-
Pus, Othello, Ernani, Ruy Bias, Cid,
Hamlet. a propos Hamlet spelade
Moonet-Snlly i början af sin teaterbana
Horatius. Det hände honom vid ett
sådant tillfälle att han vid bin sortie
g;ck, på grund af sin starka närsynt-
»et, ut, ej genom dörren utan rakt på

en mur, hvilket naturligtvis framkallade

Tobaksfabriken

"SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommende
ras åt tobakskännare; försökSamson I'
,,Samson 2" (Trämunstycken) och ■'1899-'

en ohejdad munterhet i salongen och
en ännu större förtviflan hos Mounet-
Sully, som med tårar iögonen ville
lämna scenen, då hans vän Duquesnel
uppmuntrande tillropade honom: Seså,
var ej ledsen min vän, det där gör
ingenting — för resten, hela världen
vet att för dumhufvuden står alla dör-
rar öppna, men geniet måste oftast
bana sig väg genom tjocka murar.

"

ISchverin uppfördes nyligen för
första gängen den nya operan Der
Pteifertag" af Schilling. Värket gjorde,
skrifver en recensent, i synnerhet ide
båda första akterna starkt intryck och
motsvarade, om ock icke alla, sä dock
höga förväntningar, ja ölverträifade
dem i mänga punkter. Mot:ägandet
var ytterst välvilligt. Därtill bidrog

särskildt utförandet. Kapellmästaren
Zumpe framkallades tillsammans med
orfattaren under lifliga bifallstecken.

Hofvet bevistade föreställningen. I -
iftan hade talrika representanter för

musikvärlden infunnit sig, bland dem
borrade*; Schuch och direktörerna för
teatrarna iPrag, Bremen och Liibeck.

Leoiicavallo, kompositören till Pa
jazzo" in. fl. operor, har nu fullbordat
den opera, Iloland von Berlin", som
kejsar Wilhelm beställt af honom. I
denna månad kommer tonsättaren att
föredraga sitt värk för den högebe-
ställaren.

Gemma Bellincioni, en mycket be-
römd italiensk sångerska, kommerunder
utställningen i Paris nästa år äfven att
uppträda som skådespelerska. Sarah
Bernhardt har nämligen inbjudit henn-
att med ett eget operasällskap gifva
gästföreställoingarå Sarahs egen teater.
Nu vill Bellincioni tillsammans med sin
ej mindre berömdelandsman, skådespe-
lare Zaeconi. mellan operaföreställnin-
garna framställa samma arbeten som
dramatiska stycken.

Boerskriget på scenen. A Princess-
teatern i London skall nu i dagarna
gifvas ett nytt stycke af Arthur Phir-
lev, kalladt Queen of Country" kvars
premiére emotsetts med allra största
«pänDUlg. Händelsen passerar nämli-

gen i Trausvaal. Två man inom en
engelsk truppaldelning älska samma
flicka. Deras ömsesidiga erfarenheter
och bragder i kriget skola varaspråk-
rör för och understöda åsikten att kri-
get afslöjarmänuiskokaiaktärens dolda-
ste skrymslen och fördjupar förståelsen
rch aktningen för hvarandra, de mast

olika anlagda personer emellan. Boerna
framställas, själffallet, ingalunda såsom
renaste guld, och möjligheter äro icke
uteslutna att ej den skymfliga behand-
lingen af unionsflaggan kan kommaatt
förorsaka skadespelarena obehag frän
de öfversta radernas publik. Trots
all boernas framgång, skryt och förrä-
deri, ar det själffallet britterna som
segra; och emellan pansrade järnvägs-
tåg, maximgevär och en faktisk vulkan
af skott och granater räddar sig hjäl-
tinnan ur den gräsligaste lara, hvarvid
hennes egen klokhet och ett förbätt-
radt telegrafsystem är henne till stort
gagn. Som synes är krigsliteraturen
riktadt med ett nytt konstvärk.

-4«*^

prick alltid

»jMonopole sec"!
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N. Es lånad . 33 8c Unionsg. 28.
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Wiener Damen-Orchestern
J. C. Schwartz.

Onsdagen den 10 Januari 1900

Program
1. Ul men-Marsch Weinberger

Ziekrer.2. Ec3ht Wienerisch . .
la honeroisc. P. il

4. Di lbeie Mnhle im Sohwarzwald
iut en rose. . .
agmente The Micailo".

5. Te
(i. Fr

A\'aliltoutel
SulIivan.

7. Ouverture, nSemiramis Rossiui.
Ziehrer.
3
Adolfi.

*. J Mnausagen, Walzer .
9. ~\\ :r Lieblinge, .Potpourri

tavoritnummer v
slutet, P. Mei>sner

S;rauss.12: Radetzky-Marsch

Asmolofs Tobak
& Papyrosser

ständigt på lager uti

Fredr. Edv. Ekherff.
Tobakshandel

$2 Alexandersgatan 52. Telefon 1448

Fredr.
Baaeri

52 Alexandersgatan 52

Sörnäs
Sörnäsi\ t Prima råmaterial
Prima vara

SörnäsAktieBryggeri.

Ledig annonsplats

Helsingfors, Hufv

1MCA^^VÉiA i^Ml^^^^^mA

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

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

Iit.en mn
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent i bakteriologi vid K
Karolinska Institute Stockholm

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

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

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

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

ratorium å Kliniska Instituteti St. Pe^
teistiurg

D:r K. G. Kuylensiierna, Assistent vidFarma
ceut. Institutet i Stockholm, m, fl

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Lördagen den 13 Januari kl. 8 e. m

Alioiiiuinoiit N:o 3
Med benäget biträde af Hr Alarik Uggla

och Mag. K. Flodin.

Ucteranens Jul.
Vinterstycke i l akt af Zacharias Topelius

Solosång Hr Alarik Uggla
Ackompagnementet handhafves af Herr Mag

Karl Flodin

Brita Skrifvari
Skådespel i i akt af Zacharias Topelius

Hvita biljetter
Biljetter säljes alla dagar iTéhan-

deln midt emot Svenska Teatern (Argos
hus) Samt representationsdagen afven å
Studenthuset fr. kl. 5 e. m., hvarjämte
de äfven kunna abonneras per telefon
N:o 2099.
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'lipolß a.
fieidsicck $&o Reims,
serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos de
flesta vinhandlande såväl i
Helsingfors somilandsorten

$ il
Partiorder upptages å lif.

försäkringsbolaget L'Urbai-
Henriksgatannes kontor, Ö

N:o 1. Tel. 13 57

»««tt«ttM*M«»Ml

Cnocb CUcsurgrciTs
Skjortaffär

slutrealiseras så fort ske kan
Obs! Billiga priser

Adr.: Wasa bankens nya hus
S. Esplanadg. 12

| Bs*efpapper |" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "
ska sorter, linierade och olinierade. $

|Firmatryck utföresbilligt, j
Dahlbergs Pappershandel, 1

|^ Mlexsndersgatan 15. 9

Champagne

Mont de Bruyére
HYn-m- handlande. I

Serveras å alla i-.^^n

Ernst Tollaniier.
S. Magasinsgetan 3. Tel. 18 43.

Hotel Kamp.

Edv. Ekberg.
k Konditori

Helsingfors

Pilsener!
Porter!

1

dissens
världsberömda7 &jjrtistkarameller i

lni'fv,'. \';iruin.
täiLJmsta, förkylning, inflammatio^niuftröretl

kittling istrupen, etc^^^^^^H
Försäljes hos alla herrar Drog- & Kolonialya

ruhandlande i landet. Parti från enda tillvärkarei
Nissens Ång Karamell Fabriks Bolag

Helsingfors.

ts Nya Tryckeri, 1900

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

«J. C. Schwarz.
Torsdagen den II Januari 1900

Program
I" Domer-Marsch.

Der alte Postillon■Hajnburo-. p }j

5. Märchentraum. Intermezzob. Ouyerture »Stradella" .

V. Scenen avs ..Finmetta" .
o u,Pharenklänge, Walzer .9 Zeitschriften,Potp

10. AViegenlied..:.'"11. Potpourri, Jagd nach dem Gliick'12 N^eana Pascber, Marsch

Ziehrer
Schwar

Moszkowsky
Zerté.

Suipe.
Hornischer
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0. 01. Lmm
Uraffär

2965.fabiansgatan 27 Cele/or
Lager af ur & keder, >amt

lingar, armband & brodier till
billigapriser. Reparationerut-
föras väl och billigt.

(Obs.! För hvarje ur garanteras.)


