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Sundströms FotogrnfiatcHcr. Faliiaiisijalau 27

fotografiska fiandels= $ fabriks-
Aktiebolaget i Tiniand /gßEjMjj^^^p^^^.ojE

■flSliy

(fPlfi?|jö^*'**^

N. Espianadsg. 33, 1 tr

JSwä p^SpllA.utomobiler, Velocipeder.
Kontorsinrednin&ar, Skrifmaskiner.

■ *- -W 1 Mikaelsgatan i, Itr
!

Konto^VestnHcajer^^^^ <<
G. F. GARLANOER.ifförsäki ngsaktiebolag:SKÅNE a, Braiid-

LHoteIKamp AftonkonsertMiddagskonsert ■" -.riiCHlPi'*} --" r- frän kl. 8 e. miliene* tfrån kl. 3 e. m

mn iPOLi
*&aL, J'iA _te_^_-________________________.
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Atelier.Fotografisk
S 3Hl£* pr duss

m i

B må

$$"££ Helsingfors
Fotografiska artiklar,
Fonografer, Graphophoner
Sciovtikons,Mixiematografer
WKK^Mnch. Medicinska apparater.JSÖMtfire»

IV.
v.

C

Alla aftnar

■■■■■

CO

Jakob Iiungqvis

ka MeFotografis ier
Alexandersg. 19

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

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

Julutställninff
Axa Lindholms

Tapisseriaffär,
Alexantlersgatan 7. Telef. 638

K. G. Lehto
Skra.dderia.ftdr.

Fredriksgatan 40. Telefon 19 14
Lager af flua tyger ocli färdigakostymer

m. m. Modernt och omsorgsfullt arbete.

H. XV. Schalin.
Not- och lustrumenthandel.

Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 1231

Störstalager af Flyglar,Pianinos, Orgelharmonier'
k oi-kcstfriiistrunipiit. Specialitet: Flyglar &Vm
ninos från världsfirman

Carl Bechstein iBerlin

«^»^^^€€€€€€«
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier.

»»■ss#*s€€€ S€««

":

GERMANIA LIFFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGISTETTIN. FfarH Qjtampr
Generalagentur för Finland, Hagasundsgatan 2.

rCIU. OLctlllCl.

Tidning för HelsingforsW. Eklund & C:o SVEA"
Brand & Lifforsäkrings

Aktiebolaj
Skilnadsgatan 19. Telef. 310 Teatrar och Konserter.Valsorteradt lager af

Kontor

Viner & Spirituösa
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

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

N:o 37 Fredagen den 24 November 1899

»»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. €€€€.
H. . LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 16, Telefon 27 70

Svenska Teatern.
Fredagen den 24 November 1899,

kl 7,30 e. m.
För nionde gången

ZAZA.
Skådespel i5 akter af Pierre Berton & Charles Simon, öfver-

sättning från franskan

Personel"na

Bernarde Dufresn
AdolplreCascart
Bussy

Michelin. jour
Dubuisson . .
Le Camu
Oourtois
Malardot
Lartigou
Auguste
Duolov
Jules .
Adolphe
Zaza .
Anais
Toto
Simone
Clairettc
Floriane
Fru Duf
Nathalie
Juliette
Melanie
Liseron

Scenen är i S:t Etienne ocli iParis ivåra dagar.

Börjas kl. 7,50 och slutas omkring kl. lO," e. m

Hr Klintberg.
Hr Hultman.
Hr Swedberg.
Hr (Jastegren.
Hr Engelbrecht
Hr Stavenow.
Hr Kosqvist.
Hr Malmström
Er Lindroth.
Hr Lindh.
Hr Precht.
Hr Stenman
Hr Vasilieff
Frk Svanström
Fru Precht

Fru Klintberg
Fru Stavenow.
Frk Sundell.
Frk Andersson
Krk Lindmark.

Frk Abinan

ipf

Alla dagar

& *
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Portra
:tkortsTormat
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H. WickelsJ.
VinhandeL

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

Akta
Uiner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17

Nya Tapisseri affären
Hagasundsgatan 2,

Största urval
Stor flytiningsrealisation

20 proc. rabatt.
"59SSSS Nya Glasmagasinet ®sse«-

-3 Mikaelsgatan 3.
Oscar Alexsiz

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

/Vo/ra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser

Hufvuddepot af Dr. Laliinaiins un-
derkläder.

Ensamförsäljn. af JouvillS & C:o's
i Grenoble världsberömda Jiaildskiir.
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Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
Filharmoniska Sällskapet.grudslöjor

kransar, band. spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval toa

ProgramFirma H. Ellmin
) Alexandersgatan 9

22:draiMllon Ciiaituterrs Populära KonsertenSmörgåsaffär
TelefMichaelsgatan 2 4 91

Lördagen den 25 November 1899

JULIUS SJÖGREN
mikaelsgatan 4, Centrals bus. Ouverture till op. Euryante Weber

Ylle- oeli trikoYaruafßir. Vals ur op. Eugen Onegin . Tschaikowsky

Pizzicati (ny) GilletVälsorteradt lager. Billiga priser
La Jeunesse d'Hercules, sinf. dikt Saint-Saéns

0 9SiOf* Tel- 2776 Paus

Ved., sågad, kluiven, hemkörd per telef. Scen

Hyfladf och ohyfladf virke.
Paus

Restaurant
Grieg€. t Rybcrg,
Pacius

AKTIEBOLAGET FISKA JffISÄNGSFABRIKM.

fe, ca o 5

2 « ä«ä w - t;£ SS 3
'——

S. CO S .
cC> S-a o-S -
S njZ g CO e—; x

PC £

Tornberg-s
Pappershandel

är flyttad till
S. Esplanadg. 12

(Wasa Aktiebanks hus).

OPERAKÄLLAREN.

förspel (akt I))
ur op. Lohengrin YVagne

Th. Wulffs
PAPPERS- j RITMÄTERIALIEHANDE

N. Esplanadg. 43.
(hr Felix Senius.)

Carelia-suite Helsingfors Nya MusikhandelOuverture. Intermezzo. Ballade
Alla marcia Fazer & Westerlund

Solvejgs sang Största Not- cch Instrumentaffär
Soldatgossen Nyheter!

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

Societetshuset SeJim Malmgren, JJeux (JontrastesTpou^^^^M
Oskar Merikanto, Uusia Lauluja.

Erkki Melartin, LegendI.pour Piäi^^^BEkman-Sibelius, Sången om korssuiruMn
Den enda värkligt praktiska SKUIFMASKIN Fazer & Westerlund

som finnes är Fabiansgatan 16, Alexandersgatan3
IIiM3BOND.

som skrifver såväl rysk som vanlig1 skrift Specialaffär för Korsetter.Finnes på lag"er hos
Carl Jacobsen & C:o Svenska prisbelönta & andra utländske

ter ialla storlekar samt prislägen._ Största urval af korsetttjedrar & plai
till billigaste piuser, hos

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien

4f4f4f&4f&&&&
* * §ok^anäel

bebådade och efterfrågade, ai
■Breitholtz konstruerade nya

bläckhornet

©{>timus u
är numera tillgängligt i handeJn

Pris Fmk 3:SO.

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

i yttrade senast om Zaza att v
ville se pjesen en gång till, innan v
kände oss kapabla att bilda oas et
omdöme om densamma och om spelet
Vi ha nu sett stycket icke en utan tvä
gånger till och vårt intryck från pre
mieren har icke förändrats. Vi ha
tvärtom stärkts i vår uppfattning att
pjesen är skrifven med öfverlägsen ta-
lang och med förvånansvärdoch imin-
sta detalj säker kännedom af ämnet.
Författarene ha utan tvifvel länge ler-
vat bland det slag af människor, som
i stycket skildras och endast ett nog-
grant studium at folk utaf Zazas kate-
gori kan ha gjort författarns förmögne
att med sådan slående sanning och kon-
sekvens skildra hennes kärlekshistoria.
Medgifvet att dessa stora barn ■

— hos
hvilka alla nänskliga tankar, känslor
och passioner, uppdrifna till högstapo-
tens, äro planlöst blandade om hvar-
andra och livar is n tur. frammanade
at ögonblickets impuls, taga sitt herre-
välde öfver individen, för att i nästa
ögonllick totalt trängas undan af en
alHeles motsatt själsj-ttring —

att dessa

ohäjdadtnaiva naturer erbjuda tacksamt
stoff för scenisk skildring, men hvad
författarene åstadkommit är äfven så i
minsta datalj riktigt, typiskt och värk-
lighetstroget att åskådaren, vare sig
han äger någon kännedom om scenens
parias, varieteartisterna,Jeller icke,kän-
ner sig öfvertygad om att Zaza är af
kött och blod och icke enkomedifigur.

Ar Zaza väl skildrad af författarene
så blir hon också på svenska teatern
interpreterad på ett sätt som är rent
af öfverlägsei.

Fröken Swanström presterar i denna
rol ett sceniskt arbete, som på grund
af de oerhördasvårigheter det erbjuder
för de flesta vore nästan omöjligt att
utföra riktigt och i hvarje detalj fnll-
ändadt. Redan utanlexan till en rol.hvars innehafvarinna är inne på scenen
och pratar så godt som oafbrutet ge-
nom fem akter, fordrar både arbete
och minne. Det värsta är dock de
ekniska svårigheter rollen uppställer,

där den alltjämt med blixtens hastighet
lår öfver från komiskt farsartad till
ragisk, från lyrisk till högdramatisk

eller intrigant. Att i alla små detaljer
ätta sig in i och fint återgifva detta
caleidoskop af stämningar och känslo-
utbrott så som fröken Swanström gör

Försök
CUesterlund $ &o$

utmärkta Frukt Marmelad
det, är möjligt endast för den fullän-dade och lör sitt arbete med lif ochsjäl intresserade skådespelerskan. Hvadvi särskildt med tillfredsställelse lagt
märke till, är att fröken Swanströmickefaller offer för frestelsenatt själfsträckaunder Zazas komiska repliker, för attdymedels möjligen något stegra denmunterhet de väcka bland publiken,
utan säger dem omedvetet och omedel-bart, ty Zaza börnaturligtvis inte själf
veta af att hon säger något roligtMed ett ord, fröken Swanströms åter-gifvande af Zazas rol är en sceniskprestation af högsta rang.

Såsom förut sagta koncentrerar sighela pjesen i Zazas person så att endast obetydligt blifvit kvar för styckets
otnga roller. Herr Dufresne "(Herr
Klintberg) älskaren är en tämligen van-
ig, fransk teaterälskare utan svnnerlistinnehåll, hvarför herr Klintberg ickehaller lyckades af honom göra något

annat an den vackra, korrekt klädda

karlen. Öfriga figurer i pjesen, som
för öfrigt allesammans gjordes mycket
bra och omsorgsfullt af sina resp. fram-
ställare, äro bifigurer tillkomna endast
för att skapa situationer där det be-
höfves under handlingens gång.

En särskild mention förtjenar den
lilla flicka (inhemsk förmåga) som spe-
lade DuXesnes dotter, den 10-åriga
Toto. Hon gjorde sin sak mycket nätt
och memorerade sin rätt långa roi klan-
derfritt och med god och naturlig dik-
tion.

Zaza går i dag för nionde gången
och har gått 8 gånger för nästan fulla
hus under lifligaste bifall, en omstän-
dighet som talar för sig själf.

Ett och annat.
En bemärkansvärd nyhet har försöks-

vis från och med denna höstsäsong
införts vid ett flertal af New-Yorks
tiatrar. Då som bekant hyrkuskarna
därstädes ofta nog fordra ytterst höga
pris för sina åkdon, isynnerhet seDare
på aftonen då allmänheten återvänder
från konserter, teatrar o. s. v., har en

Enda Specialfabrik i Finland för
JÄRNSÄNGAR o, MADRASSER.

Betydligl billigare as de utländska
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50
€mil Rcbttberg.

OBS.! Fullständiggaranti

Sibelius

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors
Försäljningi parti och minut at endast äktautländsk

Viner &
Sp irituosa,

J£s^ JVya Harn&arderoben
Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER.
*jPASSAGEN f^l Beställningar emotta

K. F. Larsson

2^.15tletoolagot

IRIS
Alexandersgatan 21, (Tallbergs nya hus.)

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

kretonner m. m.
Möbler & mattor,

halfsiden, velveteen, gobelintyqer
Engelska lampor och metallvarorKonstnärligt krukmakeri.

Diano,

xbrika-

:hetter

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

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

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

FörsökColors
JPuts- <& 2»ole:rpiilver

bästa putsmedel för alla slags metaller.
***$-« Color Skurpulver *e«*

finnes till salu hos alla välförseddahandlande.
Färgfabriksaktiebolaget Color.

Helsingfors.
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Lorens Malmström, Herrekiperifl



A XEL PiHLGREN. lorr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889
j^ersonsSUOM. TEÄATTERi. Stickmaskiner.Perjantaina Marrask. 24 p. 1899
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Ida Aalbern-UexkuiS-GUllenbandin

____________f3-**

vierailunäytäntö

KOTI. I v*^"f;'^r'y>->%« :- -""i%^ >\.
(Heimath.)

Kiri. Herrmann Sudermann

Henkilöt2>\Vj
?»flrtw r! nantti

.såsom btrumpor, damaskerMagda 1
Benjamin Leino
f")
iTyyne Finne.

Slickade saTTTf^^^
barnklädijinaar. trosskostv damtröjor, underkjo

(fl
lar in. m.

Ullgarn i flere nyanser!3_w synt. von "Wendlowjki :h schatteringar frfu
%»., Ii en nykyinen vaimonsa Mimmy Leino Fmk 5:50 till högre pi-iser

<W 'JJ
onWendlowski, Åugus-

B "jan

Helsingfors, Mikaelsgatan 2.
Åbo, Slottsgatan 17.
Wiborg, Alexandersgatan 27

Olga Salo
T /.' temmmip Max von Wendlowski, luuttnantti,

Tli. Neovius.leidän veljenpoika
Renar hufvudsvålen.

Ml il ii un

H^Hfnnk^iasto^^^^^^^^^AxelAhlberg.
)rivonKeller, hallitusnenvos Kaarl« HalmcBefordrar hårväxten. - 1

a2 iLngiiidea ibarroten1iH
i'å.ncer i veckan fnro Von Klebs, kenraalimajuri

Taavi Pesonen.
Emil Falck.
Hilma Rantanen
Maria Rangman.

kamn Eouva von Klebs_i
potek, Hovineuvoksetar Ellricli

i
i Kouva Schaumann Mimmi Lähteenoja

IUIOOHORMBORG.Ihlsing^^ «,;*">
Therese, Schwartzenpalvelustyttö Alma AuerTelofon 1531

Pris pr flaaka 3 mk Lapauksonpaikka,maaseutukaupunki.Aikatnykyiiiuii
Hcln Aalberq-Uexkull-GLillenband) Magda

: ■.^m^kÉf^is^^^i^ Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo '/a 8
ja loppuu k:lo Vi"-

H

ii

B"a
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A. Nikasider
Helsingfors Elektriska w

Belysnings AktiebolagMikonkatu 11. Tel. 303
Oikeita, W W Kasarminkatu 27. Telef. 916

Viinejä,Kon.ja.kkia.,
Rommia ja Liköörejä. Toimittaa sähkövaioa. 9

rfS^*^ ff?
Pyytäkää hintaluettelo! Ä-

IKHE! Myy sähkötarpeita.
O. Öländers

1Skrädderietablissement,dambrini Rcstauram. Skilnadstorget 2

Sivori & * *
é Merikannon
Piaiiomakasiini

Wiipurissa gHelsingissä
Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. \!> Tel. 29 22.

företagsam teaterdirektörgjort ett för-
sök att med teaterföretaget förena
äfven omsorgen om publikens fortskaf-
fande såväl till som från hans etablis-
sement. Tillsvidare stå endast ett fyra-
tio å femtiotal vagnar till förfogande,
men kommer att ökasom försöketvisar
sig lukrativt. Priset för vagn är fast,
°oh satt möjligast lågt. Vid biljettköp
till teatern kan hvarje köpare sålunda
mot bestäard afgift tillika försäkra sig
°m åkdon till och från teatern. Äfven
under representationstiden kan man
m°t en låg extra afgift få använda åk-
donet, om man under mellanakterna
viU utan tidsutdräkt och utanbråk med
åkare och oförskämda kuskar, göra en
astickare förnågon affär, något ärende,
el'er annat man ej hunnit med före
teatertimmen. Isynnerhet vidregn och
snöväder synes företaget mycket ända-
målsenligt och borde väl hafva framtid
for sig, allrahälst prisen, tillsvidare
åtminstone äro hållna ytterst facila och
betjäningens honetta uppförande noga
övervakas.

*W själfuppskattningens kapitel. Detager alltid intresse att lära känna hvilkaa» sina arbeten en författare t. ex.
BtäUer högst, eller hvilka han föredra-ger Jämför sina egna. Iämcet om-
alar bl. a. en engelsk tidning följande:

Tobaksfabriken

'"SAMSONS"
i Tavastehus tillverkningar rekommende
ras åt tobakskännare; försökSamson I"

Samson 2" (Trämunstycken) och "1899-

För icke länge sedan tillfrågadesMark
Twain skriftligen hvad han tykte bäst

om bland Rudyard Kiplings författare-
skap Han svarade omedelbart härpå,
att han ansåg Jnngleboken vara ett

mycket framstående, ett utmärkt arbete,

men det syntes Kipling »jälf icke tycka.
Under sin sista sjukdom hade han
nämligen alls icke uppfriskat sitt sinne

genom att läsa sitt eget arbete, utan

hade han två, säger två, gånger genom-
läst Tom Sawyer" och bl. a. yttrat

att han häUre skulle velat skrifva denna

enda bok än allt hvad han själf for-

fattat. Mark Twain återgäldade nu

artigheten försäkrande sig obetmgadt
vilja afstå allt sitt eget värk for något

enda sådant som Jungleboken.

Richard Pitrot, den berömda mimi-

kern som för närvarande med eget

sällskap ger
> engel^

6ka Indien, har för afs.kt att sedan

hans nu pågående världsturné ar slut
S grundfägga en ny vanetescen_

Paris. Ett vid Boulevarderna beläget
större spelhus säges vara afsedt för
ändamålet. Teatern som kommer att
hafva en strängt internationellkaraktär,
skall öppna sina portar till världsut-
ställningen i vår. Företagets finansiela
sida torde varasäkerstäld af flera fram-
stående kapitalister.

Offer för sina studier, kan man kalln
den kände amerikanska hypnotisören
mr J. Franklin, som ior några veckor
sedan afled på ett sjukhus iSan Fran-
cisco. För någon tid tillbaka hade
han bl. a. gjort försök med att hypno-
tisera ett lejon, som likväl ej för sin
del fann intresse vid saken utan bet
Franklin i handen. Såret tyktes till
en början endast obetydligt, men snart
spårades blodförgiftning och Franklin
sväfvade under veckor mellan lif och
död. Han tillfrisknade dock åter, men
kom så en dag att af oförsiktighet
skrubba det ännu ej fullt läkta såret,

med den påföljd att kallbrand uppstod
och han till följddäraf afled efter några
dagar

Hundar som fridstörarepå teatern.
Föreställningen i Princess-Theatre i
Lendon måste härom dagen af en ovan-
lig anledning afbrytas för en stund.

Idet stycke, som gifves där för när-
varande, förekommer äfven ett koppel
hundar på scenen. Ett af dessa djur
hade för några dagar sedan efter re-
presentationens slut förts till kungliga
logen och trakterats med sötsaker. Då
ridån nu gick upp följandeafton, sprang
hunden med några väldiga skutt ut
från scenen och begaf sig gladeligt till
den loge, där han kvällen förut blifvit
så ömt omhuldad. Och alla de öfriga
hundarna följde med. Som logen var
stängd, stormade de allesammans skäl-
lande och tjutande in på parkett. En
del af publiken fann uppträdet komiskt
och applåderade; andra däremot, som
sutto närmare scenen och iakttagit hun-
darnas flykt, trodde att en olycka in-
träffat, och skyndade ängsliga mot ut-
gångarna. Man lyckades slutligen föra
de olydiga wow-wowarnaupp på sce-
nen igen, och föreställningen kunde
fortsättas.

««"»►

prick alltid
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Mineralvattenfabriken

gängas
rekommenderar sina tillvärkningar

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 31 9»-

roooO o©

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

Kostymer, Paletåer och Benkläder för fest
visit-, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om-
sorgsfullt

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

Färdiga kostymer,paletåroch benkläderpå lager
Frackkostymer uthyras.

jßeklädnads-Molasjet A.alto &C:o
Ban.ga.tan. N:o 9. Tel. 15 O5ö

N. Esplanadg. 33 & unionsg. 28.
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Wiener Damen-Orchestern
J. C. Schwarz

Fredagen den 24 November 1899

Program
1. Wimt rger-Marsch Schwarz

Am Altar
3. Ouverture, Die Madonna
4. Eose Mousse, Eatre-act .
5. Dolores-Walzer . . . .

Siaigaglia;
Delin.
Bbsé.
Waldteufel
Bayer.gniente hus Puppenf«

l-':r.ist Gounod
>. Schwarze Diaimuiten, Walzcrlied. .Rosenzweia
). Coletta-Walzer Suppé.

Meyerbeé
ri. ( iradi

Hornischer

Asmoiofs Tobak
& P^Dvross^rw*. l 7^2 &J yiV/ww i

ständigt på lager ut

Fredr. Edv. EMberffé

eton 1448

Skjortaffär3

slutrealiseras så fort ske kan
Obs.! Billiga priser

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

Söroäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.
Prima vara.

Sörnäs AktieBryggeri.
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geH«ra»«Eamg—i« n ■ ■■mapp,|||3.K. HröckelsI
g fo| WW Bryggeri W W $
iLager 0!* Salon Pilsner

elefon_' ■"- i! H^6 \(/\f/vWvl> iW
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"MöipÉ SBC»
ficidsieck $&o Reims,
serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos de
flesta vinhandlande så\>
Helsingfors somilandsorten

Partiorder upptages å
förääkringsbolaget L'Urbai-Ines kontor, Ö Henriksgatan
N:o 1. Tel. 13 57

Ittt t «ttM«rttt««M

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri k Konditori

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

c

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

te
te^___________É

tjyr

mm Franska Lifförsäkrings-
bola^et

L'URBAINE,
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.

Garantifonden: 98 miljoner Frcs
Ä)

/
Bolagetmeadelti^ördeuuctigaforsiUc- <o\\\J ringar af alla slag. Genom samarbete med

*0j sjuk- och olyckßfallförsäkringsbolaget I.'Ur-
balue et la Seine beviljas de försäkradevid 0\jj sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, Ig<gf/ hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för-
säkrade och lians familj, som ock de per- Äjsöner, med hvilka lian stur i affSrsförbin-
delse för den oundvikliga förlust, som en §§-

ffiv sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 0\ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- *}£?
skänker nämligen, såsom allmänt bekant,

&h premierna för hela sjukdomstiden och utbe- 0\Aj? taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot-
*é)j lig och resten vid dödsfall'.
&h Bolaget L'Urbaines försäkringar äro

därför s&rskildt att rekommendera för her-*i)) rar aflarsinän, då det gäller att säkerställa &))
t^t större affärsföretag genom lifförsäferlng, &hgrf? emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-\él samma störingar svårare sjukdomsfall all- IgJJ)
0h tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- o\\
Vjjv ges- och förlagsman stora förluster.

För dessa väsentliga fördelarerfordras Ö^&)) icke nägra extra premier utan endast att åffrg< den försäkradeafstår frän -den årliga vinst-
>e&v andelen. &))'

Generalagenturen: H:fors, Ö. Heni-iksg. !. 0t:
©ar! von <Jinorring. ||

" Brefpapper "" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "
ska sorter, linierade och olinierade. $

|Firmafryck ulföresIsilligt. a
| Dahlbergs Pappershande!,|

filesaKilsrsßßta?! 15. »

j^ Champagne q»
3 Mont de Bruyére I
j£«iilj<wi]niiniiliosdellesta II(;rrar handlande. I

tioner

O

ä alla
hos
ErnstH Magasinsgatan 3. Tel. 18 43

5 Nutidens förnämsta antiseptiska b
Å toilettmedel vt

I Stomatol i
för tändernas och munnens vård 9
dödarkolerabakterier på en half £
minut samt tyfoidfeberns, difte- m

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Doceni ibakteriologi vidK
Karolinska Institutet i Stockholm

i allmän helsovård
vnl Iniversitfltftt iDhristianifl

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

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

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

ratorium å Kliniska Institutet i St. Pc-

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vid Farma-
cent. Institutet i Stockholm, m. fl

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Soda Esplanadg. 8.

Hotel Kamp.

tan

Cnoch Olcstergreifs

■^ p

Nissens
världsberömda/ Bröstkarameller __

för hosta, förkylning, inflammation i
kittling istrupen, etc.Försäljes hos alla herrar Drog- &ruhandlande i landet. Parti från enda

Nissens Ang Karameil Fabriks
Helsingfors.

/
g. varunr
ftröret,

ilonialva-
illvärkarea

3i?,g

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchestem
J. C. Schwarz.

Lördagen den 25 November 1899

Program
I. -Lass _ma an PöUer los, Marsch . .Kimizbergg
V Mfdngal a la Marquise

■ Klein Kobold, Skizze . Ii. Lraunibilder, Fantasie>■ Herzénskönigin, Walzer 'I>■ iragmente avs »Excolsiorß

Eoss7. Onverture v.u Wilhelm Tell"8- Wenn d,e Blätter leise rausohei,

9. Heisses Bl«t. Walzer

1- Baiatana-Marsch . . ..; ; .,. , ,Kom âfc

Fab ansgatan
samt■r af ur & k

ner>u\ armhaiul A:Ö ©
*f 'i "

priset

y (Obs.! För hvarje u

y,.
jVv v— -

mer


