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n-P"RMÄNT A LIFFÖKSAKRINGS AKTIEBOLAGISTETTIN. p . Stamer\jrX-/XVIVXjrLJL>IJ.^-1. Qeneralagentur för Finland, Hagasundsgatan 2.
f erQl OtdlllCl.

A. W. Eklund & C:o SVEA"
Brand & Liffcrsäkrings

Aktiebolag
Skilnadsgatan 19. Telef. 310

Yäi>orteradt lager af
Kontor

Viner & Spirituösa Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

billiga priser J. N. Carlander.

1899N:o 51
*»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. €€ccc
H. W. LIHUS. Inkasso & Fastighetsbyrå.

as

Jakob Ljungqvis

b Ate ierFotogra
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
Laj*er af iita tyger och färdiga kostymer

ni. m. Modernt och omsorgsfullt arbete.

H. W. Schalin.
Not- och lustramenthandel.

Fabiansgatan27. Helsingfors. Telef. 12
Största laser afFlyglar,Pianinos, Orgolhaimonier'

A orkosterinslnmirnl. Specialitet: Flyglar X Pia.
ninos frun viirlilsHrman

Carl Bechstein iBerlin

$$$^^^€€€€€€$

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

£»»^€€€€€€«

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Fredagen den 29 December

Georgsgatan 16, Telefon 2770.

Svenska Teatern.
Fredagen den 29 December 1899,

kl 7^30 e. m

För andra gången

Höddebo Prcstgård.
Folkspel med sång i5 akter ocli ett forspel at W. Reumert

Personerna
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$£y$ Helsingfors
X. Fotografiska artiklar,

11. Fon.ogra.fer, Graph.oph.oner
111. Scioptikons,Kinematoffrafer

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

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

Mikaelsgatan i, Itr

SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:
Alla dagar Hotel KampMiddagsk o ns e r t

Wiener Damorkestern J. C. Sehumrx.frän kl. 3 e. m

ATELIER A.POLLO.
MAGASIN DU NORD.

C, P T>YT?TCWT&ÅTTL Fotografisk Atelier.
JL " X/ -A. JAjAAXX XJ Porträtter i visitkortstormat å 6 IXlk, pr duss

Kristoffer Kastrup, teolog, studerande
Fredrik Kastrup, juris studerande . .
Nikolai Kastrup, medicine studerande
Hans Blichér, kyrkokerde iNöddebo
Marie, hans hustru
EmirniMl^^Hil^^^^M deras döttraAndrea Margareta

och skollärare

Hr Lindroth
Hr Eosnvist.
Hr Klintberg
Hr Svedberg.
Fru Bränder.
(Frk. Ahman.
IFrk. Bonnevie
Hr Stavenov.
Frk. Paldani.
Hr Hultnian.
Hr Stenman.
(Fru Klintberg

■lens Ovesen, kloekar
Rosmine, hans hustru
Arendator KjeldborcH
Peter, han^soi^^^HJlaldrebinJ
Thindi i .H hans döttrai

Lars, dräng i prestgården
Hanna, piga iprestgården Fru Lindh.

Frk. Lindmark
Hr Malmstiöm.

Ane, piga hos Uvesen
Mats, bjulmakare . .
Sissa, trädgårdsrenserska
Ett stadsbud . . . . ,

Fru Precht.
Kr Precht.
Hr EngelbrechtNissefai

Nissemor Frk Lindmark
Handlingen föregår i Nöddebo

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring kl. lO,s> e. m

Sundströms Fotografiatelier, Fal)ians(jatan 27

fotografiska Handels- $ fabriks-
Aktiebolaget i Tinland

J. H. Wiekels
Vjnhandei.

Arraks Punsch,
prisbelönt med guldmedalj vid manna
utställningar. Högsta utmärkelse ho-
derapris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen i Bordeaux 1895.

Akta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlardet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17

vt/ .lulutställninci vi/

Nya Tapisseri affären
Hagasundsgatan 2. Telefon 3201

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

■wss» Nya Glasmagasinet -;::-see»
3 Mikaelsgatan 3

Oscar Alexsiz

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727

Välsorteradt lager, billiga priser

Hufvuddepot af Dr. Lahmaimsun
derkläder.

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

Kontor Vestra kajen 18
C. F. CARLÄNDER.

Alla aftnar

Aftonkonsert
frän kl. 8 e. m
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N. Esplanadg. 31
(Cafonis hus.)
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Harald Wasastjemas BLOMSTERHANDEL, Skibaden 4.
BODEGA ESPANOLAJulutställning Filharmoniska Sällskapet. (Etablerad 1883)

Helsingfors.

Försäljning iparti ochminut afendast äkta utländska
Firma H. Elimin Program Viner &

!' AlexanJer.-gatan ii Sp irituosa

Helsiifcs Cöarkuteri's PjHilllllI11"!
I^^^Nya Barngarderoben

35:te

Populära KonsertenSmörgåsaffär
Michaelsgatan 2. Telef 4<tl Lördagen den 30 December 1899

JULIUS SJÖGREN autlebolagot

lioieldicu IIiIS
mikacls<jat<ni 4, Centrals hus Ouvertnre tillop. „HvitaFrun

Waldteufel Alexandersgatan 21, (Tallbergs nya hus.)
Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London.

Möbeltyger: halfsiden, velveteen. gobelintyger
kretonner m. m. Engelska lampor och metallvaror
Möbler & mattor. Konstnärligt krukmakeri.

Ylle- och trikovaniafflar.
Fruhlingskinder", vals

Förspel till ..Manfred Keinecke
Välsorteradt lager. Billiga priser Drömbilder-fantasi Lumbj-t

Tel 2776 B«£l|Oi* TH 277G
Paus Julufsfällning

Cb. Ululffs Pappcrsbandcl
Onverture till op. Thomas

a) Impromptu ) för harpa
b) Mazurka J

(Sibelius
Vcdf sågad, klufven, hemkörd per telef. |Hasselmans

Hyfladt och ohyfladt virke. hr Max Haupt.) N. Esplanadg. 43.
Finale ur op. ..Lohengrin Wagncr

Restaurant Helsingfors Nya MusikhandelPaus

Fantasi ur op. Zigeunerbaron Strauss Fazer & Westerlund.

€. ?. Rybcrg, Songe d'amour apres le bal'1 Czibulk Största Not- cch Instrumentaffär
Carl X 1l:s marsch vidNarva,arr. Kajanus Nyheter!

Jean Sibelius, Atliénarnes sång.
Jean Sibelius, Koskenlaskian MorsianmetKonserten äger rum i

Societetshuset.AKTIEBOLAGET FINSKA JERNSANGSFABRIKM Selim Palmgren, Deux Contrastes, pour Piano.
Oskar Merikanto, Dusia Lauluja.

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

Enda Specialfabrik i Finland för
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.

IUt lUlbtt- T letydligl billigare an de utländska
Illustrerade kataloger på begäran. Den enda värkligt praktiska SKRIV MASKIN Fazer & Westerlund
50 Alexandersgatan 50

6mil Rcbnberg.
som finnes är Fabiansgatan 10, Alexandersgatan 36

BAMMOND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

OBS.! Fullßtändig

Specialaffär för Korsetter.Finnes pä, lager hos
en Carl Jacobsen & C:o Svenska prisbelönta & andra utländska fabrikfr

ter ialla storlekar samt prislägen.
Största urval af korsetttjedrar & planschetter

till billigaste priser, hos

l !?■ LJ </) O = tkc/3 . &. £
HMK' i/5 c "= -

Helslngfor s,

Generalagenter förFinland & Skandinavien

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

4f4f4?4f4f4fsf4f4f■^3 i-U

SL* C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,
(Uenzel Ragelstams Alexandersg-.46. Centrals husoc Alla sorters finare och gröfreBorstar & Penslar,

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

förlag:3u!yisfä!lning Juhani Aho. Spånor II ...
Konni Zilliacus.Hågkomster o

storier

i:75

af album, fotografier. skriftyg^^^^^^^^H
kuvertiIcurtonffer:|

Ett stort parti vackra dockor och leksaker
Tornbergs Pappershandel

Södra Esplanadgatan 12.
(Wasa Aktie Sanks hus).

La Rosa Habanera,postpapper och H.Leutemann, KuvallinenEläinkun-
lian Luonnonliistoria, (öfvers. från
tyskan af A. Saurio.)....

Äkta Havanna Cigarrer
Förfallobok för växlar o. räntor. .
Dagbok för1900 med dag o. datum
Adelskalender för.... EA. Menendez-Habana-Cuba.

iporterade. Extra fin kvalité!
epresentant för Finland:
Ique Sanchez., j:r.

Helsingfors. Telefoner 22 56 & '20 2-2

Direkt

4?
OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.

:o3

Kl

öl Teater och musik.

Stora teatern iNorrköping. I.N.T.
skrifves den 11 dennes: Det var en
glad afton, man i går hade å denna
teater, då v. der Ostens sällskap upp-
förde Labiche och Delacours komedi
De små fåglarna" och Blanches lust-
spel ty i båda dessa
stycken uppträdde hr Oscar Backström,
och hvad han förmår iden komiska
genren är nogsamt bekant för dem, som
känna hans verksamhet vid Dramatiska
teatern. Hvad den förra pjesen be-
träffar, så kan det väl icke förnekas,
att den för våra dagars publik före-
faller icke så litet antikverad, men sä-
kert är, att hur oskyldigt till innehål-
let och hur naivt i fråga om intrigen
än stycket numera kan synas, ser man
det lika gärna, kanske hällre än de
många modernau franska farser och
klumpiga tyska lustspel som under de
senare åren sä ofta stått på teaterpro-
grammen. Ja, man kan till och med
icke unga att erfara en smula af den
rörelse, som gripit en äldre generation
vid åskådandet af ..De små fåglarna",
och detta tyder ju på. dels att stycket
icke är alHe'es så värdelöst, som man

velat påskina, dels att våra dagars pu-
blik ändock icke måtte vara fullt så
vblasée" som den gärna själf vill in-
billa sig. Men för att en sådan vär-
kan skall kunna åstadkommas, fordras
förvisso äfven att pjesen — specielt
hufvudrollerna däri —

få ett godt ut-
förande, och det fingo de äfven i g&i
afton.

Hr Bseckström var helt enkelt för-
träfflig som Blandinet och gaf ett ut-
märkt uttryck åt såväl dennes godtro-
genhet och ljusa syn på tingen som åt
hans slutligen vaknande, men honom
motbjudande misstänksamhet mot allt
och alla. En annan mycket lyckad
prestation var hr Brovallius' Francois,
en både till det yttre och i fråga om
karaktärenalldeles motsatt personlighet,
som fick en mycket drastisk framställ-
ning. Af de öfiiga uppträdande för-
tjäna äfven fröken Bohlin (hustrun Hen-
riette) och fröken Torsslow (Laura att
framhållas för ett godt spel, liksom hr
Forsslund för sin ypperliga maskering
som skomakaren Misabran.
I rHittebarnet

-
1 fick hr Ba?ckström

30m Konjander ånyo tillfälle att lägga
i da^en sin komiska förmåga. Den
oersonage han nu hade att irani-
var dcck af helt annan art än Blancli

Försök
iUcstcrlund $ &o$

utmärkta Frukt Marmelad.
net. Men äfven här lyckades han ge-nom sin inom konstnärlighetens gränserhållna, måttfulla realism i framställain-gen af een gamle visserligen en smulaegoitiske, men likväl igrund och bot-
ten hjärtegode gamleungkarlen tillvinna
sig publikens synnerliga bifall. Ettdrag i framställningen af de båda rol-ler, den värderade skådespelaren i gårafton utförde, var gemensamt: de småmedel skådespelaren använde för åstadkommande af komisk effekt: betoningen af ett _ ord, en ]iten gest) en ut _
rvcksfull mimik var o^ta allt som be_

hofdes för att framkalla en oemotstånd-ligt skrattretande verkan, hvilken visst.eke biet mindre därför att allt syntessä naturligt. Applåderad och inropadgäng pä gång måste hr Baeckströmef-ter ridåns fall öfver sista akten fleragauger bträda och mottaga publikenstacksägelser for en rolig tfateraft „

H.Berlioz' opera „Tröjas intagande*
förberedes nu till uppförende å Stora
operan iParis. Ien särskild atelier
bygges den stora trähästen nogrant ef-
tnr Iliadens uppgifter.

_ Miinchens teatrar. Den nya kome-
dien Em wahrhaft guter Mensch" af
"-*■ E. Hartleben väckte icke mycken
anklang vid första föreställningen å k.
Besidentztheater. — Det nya treakts
skådespelet Kam" af Ernst Prange
rönte ett välvilligt mottagande.

„Wiener-Blitt",en operett,hvari ..led-
motivet" bildar en äldre, bekant vals
af Johann Strauss, har uppförts å Kari-
Theater i Wien. Operetten bildar ett
potpourri af hänryckande Strauss-melo-dier, men täxten är tålamodsprövande.
Kapellmästaren Adolf Muller hsr .-be-
arbetat-' musiken. Operetten torde näp-
peligen kunna påräkna någon framtid.

Tysk opera iPari?. Parisertidnin-
gpn ..Le journal" omtalar att en Ber-
liner agentur vidtagit mått och steg
tor att under utställningstiden organi-

Lorens Iffaimström,Herrelciperi

ra
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PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889

SUOIYI. TEAATTERI.
Perjantaina Jouluk. 29 p. 1899.

Benjamin Leinon hyväksi.

Nummisuutarit.
5-näytöksinen huvinäytelmä. Eirj. Aleksis Kivi

Hen kilo t

lisakki Lattu.
Aleksis Rautio.
Mimmi Lähteenoja
IHoujamin Lelno.
(Pietari Alpo.
Emil Falk.

Sepeteus, lukkari. . .
Tobias, suutarimestari.
Martta, hanen vaimonsa
j.. ;. / lianen poikansa
Niko. merimies . . .
Jaana,hanen tyttärensä,Topiaksen

Lilli Högdahl.
Knut Weckman.
Evert Snonio.
Emil Falck.
Hilma Rantanen
Oskari Salo.

Sakeri, Martan veli. viraltapanttu
yioliisi Otto Närhi

kraatari ja klanetinpu
Taavi Pesonen
Otto Närhi.Teemu, viuiunsoittaja

Eerikki, lautamies
Leenan-Kalle . . .
Anna muori . . .

Eino Salmela
Tyvne Finne.
Mimmy Leino.
Maria RärigmanEras nainen Karrilla ....

Krouvari, puol'matkan krouvissa Kaarlo Keihäs
Häämiehiä ja kuokkavieraita

Tapahtuu: Hämeessä.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo \.2 8
ja loppuu k:lo Vs II

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag

Kasarminkatu 27 Telef. 916

Toimittaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

Gambrini Rcstauram.

xSii3

|*'>:if fOl t^flI In3sl

imdnikiuF
Renar hufvudsvålen,

3efordrar hårväxten
Ingnidea ibarroten 1k *2

gånger i veckan före
kamningen.

■ BrhiUea ide fiesta apotek,
j: drog- och parfymaffärerI samt Ipart.l genom
\GUIOOHORNBORG.Helsingfors:

Telefon ISSI

Pria pr flaska 3 mk

'■»g"

_ vi/

i A. Nikander
Mikonkatu 11. Tel. 303.

ty Oikeita. \j> W
w Viinejä, Kon.ja.kkia,

IZommia. ja JLikööreJä.
j;:- Pyytäkää hintaluettelo! *

ir^^^MT^WWTiWf^ilfTtlll—MßlMWl^B
|| \|> ||
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kasvatti
Mikko Vilkastus....
Kristo, nuori seppä . ,
Karri, talon isäntä . . .
Kreeta, hanen kasvattinsa
Jaakko, puusuutari.
,\ntrea.s

ha]taja

s»

l^_ ,..

-M^jiK r~J]

Stickade varor strumpor, damasker
vantar, barnkUtdninffar. £*<2££li££iXlliiilli.XliiiXiiäilim— llill^

sportskjortor sjömanströjoretc

Beställningar emottagas på all slags maskin
stickning

Ullgarn i flere nyanser och schatteringar £81
såväl hand som maskinstickning från Fmk 5:50 till
högre priser

Helsingfors, Mikaelsgatan 2

Th. Neovius.

O. Öländers
Skrädderietablissement,

Skilnadstorget 2
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Beklädnads-Bolaget Aalto & C:o00000000 'OO1 QOC
Bangatan N:o 9. Telef. 15 05MineralvattenfabrikenSivori & & &

4f Merikannon
Kostymer, Paletåer och Benkläder fur fest

visit-, och hvardagsbehof förfärdigas sim ocli om

aosgängas
Piaiiomakasiini Priserna särdeles moderatarekommenderarsinatillvärkningar

Färdiga kostymer,paletårFabrik & kontor, Lappviksg
Telefon 3191.

Frackkostymer uthyras

Si
Wiipurissa gHelsingissä

Aleksanterinkatu 21. >jj Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. W Tel. 29 22.

Meklädnads-JBolaget A.alto &C:o3QQO O )QOOQQQOO Bangatan N:o 9. Tel. 15 O5

sera ett tyskt operaföretag i Paris.
Engagementsaftal voreredan uppgjorda
med bl. a., LilliLehmann, fru Schu-
mann-Heink, fröken Berta Krainz, hrr
Griining och Werner Alberti. Endast
tyska operor skulle komma till uppfö-
rande. — Härtill tillägger B. T."
att fröken Krainz visserligen emottagit
ett sådant anbud, men nödgats alböja
detsamma på grund af sina förpliktel-
ser till Stora operan iBerlin.

Rostands ..Cyrano de Bergerac" har
du äfven blifvit satt i musik af en
ung amerikansk komponist, Victor Her-
bert. Operan „Cyrano" som första
gången gick öfver scenen å Knicker-
bockerteatem iNew-York omkring med-
let af förra månaden, försäkras af den
amerikanska kritiken innehållaen mängd
utsökt fina musikaliska pärlor. Komi-
kern Francis Wilson, som sjöng titel-
roleu. slog emellertid ej an. då han i
och för rolen anlagt ett allvar och en
romantik som i allo skiljer sig frän
bana rätta genre, och ej värkade tro-
värdigt hos den annars så uppburne
återgifvaren at burleska roler. Det
torde därför vara ifrågasatt attomskrilva
titelrolen. tor att för Mr Wilson möj-
hggöra återtagande af sitt egentliga
framställningssätt, hvari han odisputa-

Tobaksfabriken

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

belt excellerar. Fråga torde varaväckt
att uppföra operan äfven iLondon.

Den genomBarfel Tåraser-1 så snabt
bekant blefna författaren PMHpp Lang-
mavn, hade föga lycka med sitt andra
nyss i Wien uppförda folkskådespel

Gertrud Andess". Stycket, som kan
sägas vara en kvinlig Lear-trageii.
äger rätt många framstående detaljer,
men förmådde, som helhet, icke fängsla
åskådarena. Ätergifvandet var dock
synnerligen förtjänstfullt.

Ett och annat.
Örfilar pä scenen. Med anledning

af enpågående rättegång mellan tvär.ne
pariser stjärnor", som af någon anled-
niDg nyligen bakom kulisserna tilldelat
hvarandra en örfil, omtalar ..Figaro"
en historia som för icke länge sedan
tilldrog sig mellan två bekanta pariser

skådespelare. De båda herrarna kunde
för någon orsaks skull icke lida hvar-
andra. En kväll gaf den ena af dem,
midt i tredje akten af ett drama, sin
kollega en örfil, som den andre ome
delbart återgäldade. Publiken applå-
derade hejdlöst; man antog örfilen vara
något som hörde till saken och var
alldeles hänryckt öfver den naturalism
de båda konstnärerna utvecklade i sina
resp. uppgifter; man hade aldrig sett
dem spela förträffligare än då. Emel-
lertid passade nu icke dessa båda ör-
filar så alldeles bra i pjesen, — men
det är ju ej alltid så noga med logi-
ken på scenen, blott spelet är godt.
Sä mycket är säkert, att stycket som
härintill ej haft synnerlig framgång,
denna kväll rönte ett stormande erkän-
nande långt utöfver förtjänst. Då man
följande afton kommit till samma scen
ipjesen, men skådespelarne, som emel-
lertid hunnit lugna sig från föregående
dag. nu alls icke tänkte på något ör-
filsDtbyte, uppstod ett formligt tumult
i salongen. Publiken var öfvertygad
om att man på något sätt omarbetat
scenen, eller strukit något som man

ansåg sig hafva lika rätt till alla kväl-
lar, och från olika håll och kanter ro-
pades pes: ..örfilarna, örfilarna!1' Ska-
despelarena måste böja sig härför —
i styckets intresse. De utförde så-
lunda äter sin så realistiska örfilsscen:

framgången var enorm. Styckets fram-
tid var betryggad. Det upplefde mer
än hundra representationer, och de båda
artisterna hvilka under tidens förlopp
allaredan försonat sig, fingo af direk-
tören emottaga ett icke oangenämt be-
vis på hans tacksamhet, i form af en
större löneförhöjning.

* **
Richard Wagners Die Walkyre" i

Amsterdam. På föranstaltande af Am-
sterdamer Wagnerverein kommer Bay-
reuther truppen att i Amsterdam gifva
tvänne gästföreställningar af Wagners
Die Walkyre". Föreningenhar iklädt

sig alla kostnader ioch för resan och
därmed följandeutgifter. Rosa Sucber,
Burgstaller, van Rooym. fl. komma att
därvid medvärka..
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Champagne

Mont de Bruyére
I f(*rr:ir IiMtnllhos d

& restaurarre hotcServeras a alla
:r. Partilajrer hc

Ernst Tollanrier
S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.

Fredagen den 29 December 1899

s K
Eng

1Goldelse,
1. Duett au
3. Mon J{.\

7. Fan sie .Mast-. I

Walz
von Jas

Mars

Asmolofs Tobak
& Papyrosser

ständigt på lager uti

Fredr. Edv. Ekberg.
Tobakshandel

52 Alexandersgatan 52. Telefon 144S

Fredr. Edv. Ekberg.
fiapn k Konditori

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

> '>' ■ ■
- - '^i^-JJg^y^JgjJWUJP^L^JjJIRIJB,

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

SörnäsAktie Bryggeri,
■O O -,> <> a> o <:* "> <;■.,.<>.,<,>■ <>,<>.<> .^> x> v

i HBhE

v»/ X K- HröckclsI
Vt/M/ Bryggeri w M/

Lager 01*Salon Pilsner
| mnnp Telefon 546 999% W

ixiieg, iiiil111.

för hosta,

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.
Lördagen den 30 December 1899

W.m EKBERG. Cognac-. Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. HelsingfOrs

&%&omo+m
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, D idZ
Karolinska Institutet i Stockholm

vi i[_>:r Axel Holst^^mnj"
iChristian

allmän helsovårD:r F. Huedpe. Pi
vid Iniversiti

ssor i a
. i Prasr

D:r R. Bassenge, Assistent vid I'rofessorR
Kochs Institut i Berlin.

D:r Girand, viil Municipallaßoratoriet iParis
U:r M. Kaskina vid lJrofcssor Afanasjeffslab

Kliniska I;,~riri;'c! i S* I'ratoriu

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vid Farma
eut. Institutet i Stockliolm, m. fl

Finnes till salu å Apotiiek, Drog-
itfärer m. fl. ställen samt iparti.

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

soe^totos^s^s^s^t^e^i^t" Brefpapper «" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "
V ska sorter, linierade och olinierade. ♥| Firmafryck utföras billigt, t
I Dahlbergs Pappershandel,|

Program

Lieb & I
Strauss

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Lördagen den 30 December kl. 8 e. in

Abonnemenl N:o 2
l:sta

Det skadar inte.
[. ists akter af Frans Hedberg

Personerna

gitta sys

A>sessor Kaxner
Ellen. i ■
Lotten. | ■
Lovisa, han^-M
Klas Holnr
Pihlen. ■
Gröt. ■
Arvid H
Johanna.
Nilson. v!^^^H

ord]

ns son

lBtar<

1 töregar 'S Ka indra
lolm. vintern LB7 len tredje fyra

månader senare på ett lan<?stä

Representationen börjar kl. 8 e. m. och slutar omkr
kl. 10.)" e. m. Dörrarna öppnas kl. ' 8 e. m

Gula biljetter.
Biljetter säljes a!la hvardagar iTc-

handeln midt emotSvenskaTeatern ( Argos
hus) Samt representationsdagen äfven å
Studenthuset fr. kl 5 e. m.

$*&4f&« « «
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V V V
V V V
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Cliipape
"Mdpole SBC,,

ficidsieck $ &o Reims,
serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos
ilesta vinhandlande såväl i
Helsingfors somilandsorten

V r T

Partiorder upptages å lif-
försäkringsbolaget L'Urbai-
nes kontor, Ö. Henriksgatan
X:o ] Tel. 13 57

liklililililiklilililiiiMMkV V 'V "^ tP |^|

Aktiebolaget
Norra Bryggeriets

01
rekommenderas Te

& & &

Pilsener
Lager

efon 1917

Nissens/ världsberömda /Bröstkarameller
■^^BJn^nTns^nflämmäSöi^nii^öret,kittlat»; i strupen, etc.

örsäljes hos alla herrar Drog- & Kolomalva-
mde i landet. Parti från enda tillviirkarei;

Nissens Ång Karamell Fabriks Bolag
Helsing-fors.

1. Pchumi Maritza, Marsch
sägs P. M

'>■ Prinzess-C-avottei. Miralda. Walzer

7. Fantasie IITrovatore8. Kiinstlerleben. Walzer9. Scenen ans BThe Micado10. \\ legenhed
U. Suomalaisia, Potp
12. Boeren, Marsch

6. (U. Cewiu
Uraffär

/-abiansgatan 27. Cele/on 2965.
Lager af ur & k

ringar, armband & brocher till
billigapriser. Eeparationerut

töras väl och billigt
(Obs.! För hvarje ur garanteras.)

-
■ /2ps^..-

Program

acapo.

Pahlmann
Schwarz.

sam'

a Nya 1
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