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GERMANIA UFFÖRo^r,I;S,JrA^fn^f° £L!IETTIN-
Ferd. Stamer.

0:

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

Aktiebolag
Skilnadsgatan 19. Telef. 310 Teatrar och Konserter.Välsorteradt lager af

Kontor

Viner & Spirituösa Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228
J. N. Carlander.Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

billiga priser

1899N:o 45 Onsdagen den 13 December
***» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 3Lf£€^

6, Telefon 2770H. W. UUUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan

r
—

lro

Jakob Ljungqvis

b ÅteFotografis icr
Alexandersg. 19

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

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

Juluiställnimg-

Axa Lindholms
Tapisseriaffär,

Alexandersgatan 7. Telef. 638

K. Cr. Xelafo
Skr'ddderia.f£är.

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

ra. m. Modernt och omsorgsfullt arbete.

H. W. Schalin.
!N"ot- och lustrumenth&ndel.

Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 12 51

Ilar,IMiiiiinos. Orcclliainionior-
Specialitet: Flyglar & Pia>Största lnaiT ;il' Flycl

iorkssteriniitrurarnt.J
iiinos frän \iirlds(irniitn

Carl Bechstein iBerlin
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Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktieöolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysninj
Säljer elektriska matsrialier

■ Ä̂'^ i^: I^^4^ £~j* Ä?V^

fotografiska Bandels= $ ?abriks=
fltUieMaget i finland /gK^"s^^^^^^^Oa

*mm^Fsu^^%%

Kontor Vestra kajen 18
& Lifförsäkrmgsaktiebolag: C. F. CARLANQER.SKÅNE", Brand-
Hotel AftonkonsertMiddagsko si sert frän k!. 8 e. mWiener i}anK*rln:siei'H ./" C Sr/nrttrz

från kl. 3 e. in

a r^f 'PT^ T }f B^ iHi /\ It^ %J JL*å JLj HJ*

iltii3Ä SIK )RD.
N. Esplanadg. 31" " 7~Tii t Fotografisk Atelier.

C P lilÄii^ 1/AXiXi porträtter i visitkortstormat å 6 jnJfc, pr duss

$^^ Helsingfors ?&^$
I. Fotografiska artiklar,

11. Fonografer, €2raphophoner

111. Scioptikons, Minematografer
Mönt&en- och medicinska apparater.

N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp

JV^. A-utomobiler, Velocipeder.

JT. Kontorsinredningar, Skrifmasltiner.
Mikaelsgatan 1, Itr,

fCafanis hus.)
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Alla dagar

Svenska Teatern.
6~xj~*h
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Onsdagen den 13 December 1899,
kl T e. m

För fjärde gången

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

Öfversättning af Harald Molander

Personerna
Hr Engelbrecht
Hr Klintberg.
Hr Berlin.
Hr Lindroth.
Hr Rosqvist.

Cyrano de Bergerac .
Christian de Neuvillette
Grefve de Guiche . .
Le Bret
Vioomte de Valvert .
Marquis de Cuigy " " " ■ g' Stavenow.
Baron de Peyrescoua gr Hultman.
Baron de Oasterac de Cahurao Hr Lindn.
Ragueneau, värd på »poeternas tavern" Hr bvectberg.

ST } ®|Sl
Ligniére, poet Hr Hultman
En capuciuermunk Hr Stavenow
u

v ....Frk Svanström,
Eolanes duenna \ '. \\ \ '.'. \ '.'.'■'.. £t» Bränder.
Lise! Eagueneaus hustru |"Khn berg.
Moder Marguerite ] [*" P«cht
Syster Marthe nunnor |J»

-
nddL

Syster Claire ) "- . .
En limonadforsäljerska

"
stavenowl:,ta skådespelerskan Frfe Well2:dra skådespelerskan ;I<rk SnndelL

Marquiser, Officerare, Gascognska adelsjunkrar,Poeter,Borgare,Musikanter
Pager, Lakejer, Ficktjutvar, Soldater, Borgarkvinnor, Nunnor.

De fyra första akterna spela 1640, den femte 1005.

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

Sundströms Fotografiatelier, Fabiausgalan 27

WickelsJ. H.
Vinhandei.

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

Akta
Wmer osfa spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren

Unionsgatan 17

w Julutsfäilniitd w
sffärenNya Tapisseri

Hagasundsgatan 2. Telefon 3201

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

4»99$ Kya Glasmagasinet «-*««<■
3 Mikaelsgatan 3

Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser

Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.

Ensamförsäljn. af .Touvins & C:o*S
i Grenoble, världsberömda handskar.

1

Alla aftnar



Harald Wasastjemas BLOMSTERHANDEL, Skiinaden4.

(f)
ZöÉ

C2

Zo

2?
CD CJS

<£ SS
z

[t, 8 O5
"O

«, fl &i

«^

Q©
2.-

cc
QQ>-

:O

5
=

Julutställning
Firma H. Elimin

IAles pratan 9

Ctai!in'solalllilölD
Smörgåsaffär

Michaelsoatan Telef 491

JULIUS SJÖGREN
Ittikacisgatan 4, Centrals hus

Ylle- och trikovaruaflar.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Tel. 2776. M Mg*!IQ1^ TeL 2776

Vcdf sågad, klufven. hemkörd, per telef.
Hyfladt och ohyfßadi virke.

Restaurant
C. J. nyberg.

åKTIEBOLAGET FINSKA JEMSÄMSFABRIKM.
Enda Specialfabrik i Finland for

JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.
Betydligt billigare ;in de Qtländska
Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandersgatan 50

€mil Rcbnberg.
OBS.! Fullständig garanti
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Julutstöllning
postpapper ochaf album, fotografier. skriftyg^^^^^^^^H

Ett stort parti vackra dockor och leksaker
Tornbercs Psppershandel

Södra Esplanadgratan12.
(Wasa Aktie Banks hus).

Den enda värkligt praktiska SKltIF 31 A SKIX

1/ 31O JV Bi.
som skrifver såväl rysk som vanlig- skrift

Carl Jacobsen & C:o

Generalagenter for Finland & Skandinavien

&&é?s*&4*^&&

Finnes äger hos

Helsingfors,

Olenzel RageUtams
förlag:

Juhani Aho, Spånor II ....
Konni Zilliacus,Hågkomster o.Hi

storier
H.Leutemann.KuvallinenEläinkun-

nan Luonnonhistoria, (öfvers. från
tyskan af A. Saurio.)

Förfallobok för växlar o. räntor. .
Dagbok för1900 med dag o. datum
Adelskalender för

i:75

4: 50
2:80

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors

Bljning iparrioch minut at'endastäkta utländska
Viner &

S^z iri^uosa

Q jBlBlsHHÉir
£a£2

BMi?PASSA Mya Barngarderoben.
-^s^-

tiotoolfxgot

Iiiis
Alexandersgatan 21, (Tallbergs nja hus.)

Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London.
Möbeltyger: halfsiden, velveteen. gobelintyper,

kretonner m. m. Engelska lampor och metallvarjr
Möbler & mattor. Konstnärligt krukmakeri.

JululsfäOnin^
CD. lUuim PappersDandel

N. Esplanadg 43-

Helsingfors S^usikhandel
Fazer Se Westerlund.

Största Not- cch Instrumentaffär
Nyheter!

Jean Sibelius, Athénarnes sång.
Jean Sibelius, Koskenlaskian Morsianmet

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

ErkkiMelartin, Legend I.pour Piano.
Ekman-Sibelius, Sången om korsspindeln

Fazer & Westerlund
Alexandersgatan 36Fabiansgatan 16

|Specialaffär for Korsetter.
Svenska prisbelönta & andra utländska fabrika^

ter ialla storlekar samt prislägen.
Största urval af korsetet]edrar & planschetter

till billigaste priser, hos

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

G.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,
Alexandersg1. 46. Centrals hus
Alla sorters finare ocli gröfreBorstar & Penslar,

Tamburmattor &. Rottingpiskor, toilettvålar. Amykos. Par-
fymer, Badsvamp, Kammar at alla slag, Speglar & Toi-
lettprydnader, Portmonnäer. Börsar, planböcker, Cigarr-
St Cigarrettfodral m. ni. till billigaste priser.

La Kosa Habanera,

ÄktaBSfavaniaa Cigrarrer
. A. Menendez-Habana-Cuba.
importerade. Extra fin kvalitet.
Representant för Finland:

Mnrique Sanch.ex, j:r.
Helsingfors. Telefoner 22 56 & 2022
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FHharmoniska Sällskapet.
Torsdagen den 14 December 1899

sin/oni-l^onsert.
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QPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Tabie d'hote & å ia carte
Tyska teaterförhållanden

IBeiliner Tageblatt läses
Samtliga skådespelare och skådespe-

lerskor vid Deutsches, Lessing, Neues,
Residenz- och Schiller-Theater iBerlin
ha undertecknat ett upprop, som är
riktadt mot det enhetliga teaterregle-
mente, hvilket sedan den 1September
är infördtaf ..Deutscher Buhnenverein"
för alla under föreningen lydande skå-
debanor. Detta gemensamma uppträ-
dande förtjänar så mycket mer erkän-
nande, som den nya ,lagsamlingen"
för visso isin helhet vida öiverskrider
gränsen för det tillåtliga. Med straff
och plikter, med gagealdragoch dylika
trefliga saker har man ju sedan gam-
malt varit något frikostig vid teatern.
Denna öfver måttan pinsamma straff-
lag härstammar väl från den tid då
medlemmarne af ett resande teatersäll-
skap måste med stränghet hållas till-
sammans och man tog tvätten frän
strecket, d. v. s. var rädd när koine-
dianterna kommo. Men detta tillstånd
har numera försvunnit ech det synes
därföre otillständigt om förhållandet
mellan teaterdirektören och skadespe-

lare i den nya huslagen likställes med
det mellan nen öfverordnadmyndighet
och dess underordnade".

Enligt den nya lagenkan hvarje tea-
terdirektör vid hvarje tid på dagen,
äfv6n efter teaterns slut, sammankalla
personalen iteaterangelägenheter. Den
som icke infinner sig erlägger samma
plikt som är faststäld för uteblifvande
från en hel repetition, d. v. s. en dags
aflöning hvilken dock af direktörenkan
förvandlas till en månads gage. Dy-
lika och ännu härdare straffbestämmel-
ser äro föreskrifna för den som Bmunt-
ligen eller skriftligen utsprider ofördel-
aktiga omdömen om värdet, rollbesätt-
ningen och utförandet af redan gifna
eller till uppförande bestämdastycken".
Den som rpä läsprofvet icke kan läsa
sin roll i styckets anda" pliktar ända
till en fjärdedels dagaflöning, samma
plikt måste den erlägga som tar ..hun-
dar o. s. v.a (hvad betyder och sd vi-
dare?) med sig på teatern.
Iw skulle kunna anföra ännu flera
exempel, men vi tro att redan af det
Bagdamed full tydlighet framgår, att

Birakoni~ka lagstiftning endast
ar ägnad att stifta oordning. Man får
icke vilja tvinga en hel samhällsklass

ienna

Försök
(Ucstcrlund $&o$

utmärkta Frukt Marmelad

af sträfsamma och hederliga människor
under en disciplinlag som endast allt
för lätt kan missbrukas af en godtyck-
lig eller mindre förstående teatertyrann.
Vid alla förseelser som här kunna kom-
tnr i fråga, handlar det i värsta fall
om försvärandet eller förhindrandet af
en teaterföreställning. Ett sådant fall
är helt säkert oangenämt för direktö-
ren och förtjänar en eftertrycklig be-
straffning, om elakt uppsåt föreligger".

Men huru lätt väger icke förlusten
till och med af en hel teaterafton, om
man därmed jemför den ofärd, som ge-
nom en oriktig tillämpning af straffpa-
ragraferna i den nya huslagen hotar
hundratals skådespelare!Ialla händel-
ser är en noggrann revision af det
omniösa reglementet, som äfven med
sin kanslistil påminner om urgamla ti-
der, att förorda. Det vore önskvärdt.
om Berlinkonstnärernas berättigade pro-
test noga öfvervägdes af teaterdirektö-
ren och man undanröjde en ..lagJ,som

helt säkert endast kan gillas af ett få-
tal af direktörerna, som ju till en del
själfva varit konstnärer.

—
■^""►^

Den objudne kritikern
Under generalrepetitionen på kome-

dien Carriére" på Kaimund-Theater i
Wien försiggick härom dagen ett löj-
ligt uppträde. Under hela första ak-
ten satt i halfmörkret på parkett en
herre, som hela tiden helt högt fram-
kom med kritiska anmärkningar till en
dam, hvilken satt vid hans sida. En
del af håna anmärkningar voro ihög
grad närgångna. Direktörenville emel-
lertid ej afbryta repetitionen, för att
e; störa skådespelarena, och afvaktade
därför aktens slut. Knappt hade ridån
gått ner, förr än han skyndade ned på
parkett för att uppmana den främman-
de herrn att legitimera sig, men hvar-
ken han eller hans ledsagarinna stod
att upptäcka, och kontrollören kuude ej
svara annat, an att paret strax e:tei
ridåns fall hade gått upp på scenen.

Men ej heller där var paret att finna
och för att ej försena generalrepetitio-
nen lät direktören rilanMgå upp til

Lorens IvlalmstrGirig Hopjpnifipfiriti
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Stickade varor såsom btrumpor, damaskerEi oSe näytäntöä. vantar, l)arnklädningar. gosskostymer, tuavästar. dan

tröior, underkläde sportskjortor sjömanströjoretcv,
Beställningar emottagaa på all slags maskin-

Ullgarn iIlere nyanser och schatteringar för
såväl hand- som maskinstickning från Fmk 5:50 till

mäinkiuFj "

I,'!

Helsingfors, Mikaelsgatan 2.

Th. Neo-vius.
i.

Renar hufvudsvålen -^Gifyr-
3efordrar hårväxten, i

I Ingnideaihårroten1i'i
gånger i veckan fttre

Erhållen ide öoetaapotek,
drog- och parfymafntrer

samt ipart.l gouom
"GUWO HORNSORG.Helsingforsi ■

i
Telefon 15.31

j PriB pr flaska 3 mk "Å
n }

JHelsingfors Elektriska W

¥ Belysnings AktiebolagÅ- SSiikanslep r

Oikeita W W Kasarminkatu 27. Telef. 916

Momm.£& ia JLiMSÖTejk. . ilToimittaa sähkövaloa.
Pyytäkää hintaluettelo! sähkötarpeita.

O.^Olanoens'ifISHII

Skrädderietabisssemeot,
Skiinadstorget 2

Beklädnads-Bolaget Aaito & C:o0O ÖÖOOIOOOOSOOS
Bangatan N:o 9. Telef. 15 05

Mineralvattenfabriken Kostymer, Paäståer oaii BenWSder fö:Sivori & & *
é Merikannon förfärdigas snabt och om-gängas

Godt material, fin snitt ocii skickliga arbetare
rekommenderar sina tillvärkningar Priserna särdeles moderataPiftii&maks&siini Färdiga kostymer, paletår och benkläder på lager

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 3191.

Frackkostymer uthyras.Wiipurissa fHelsingissä
Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. v!> Tel. 29 22.
Melzlädmzids-JlSoZasre^^^tft^^^Q©0000 ©0000o m znff&tzn N:o 9. Tel. 15 O5
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andra akten. Men knapt hade denna
börjat, föran den objudne kritikern kom
med samma närgångna anmärkningar
som förut. Ånyo hörde direktörenho '
nom säga: De är lör långt . .. Det
måste ändras .. .Det är mycket smak-
löst... Det passar ju inte alls ..""
0. S. v.

Nu var det slut med direktörens tå-
lamod. Han gjorde tecken till att spelet
skulle afbrytas, gick fram till sutflör-
iuckan och ropade med hög röst ned i
den tomma salongen:

»Hvem är ni, min herre, och med
hvad rätt vågar ni störa oss med er
kritik? Ni torde vara god och legiti-
mera er, och sedan lämnar ni teatern
ögonblickligen. Hvem har öfver huf-
vud taget tillåtit er att komma hit?"

reste sig mannenpå parkett. Det
såg ut, som om han var mållös af för-
skräckelse och ci kunde få fram ett
ord.
Isamma ögonblick kom emellertid

Bkådespelerskan fröken Petri fram ur
eQ af kulisserna och sado:

nßlif inte så häftig, bästa herr di-
rektör! Det är jag, som tagit denne
he«e med mig. och ni har själf gett
er tillåtelse därtill."

»Men hvem är då denne man, som
VIU föreskrifva mig hvad som passar
f^ inte, hvad som är för långt eller
för kort?"

Tobaksfabriken

"SAMSONS"
iTavastelms tillverkningar rekommende
ras åt tobakskännare; försökSamson I"

.Samson 2" (Trämunstycken) och "1899"

Det är min skräddare", svarade
fröken Petri.

Allmän munterhet!—
««">—

Teater och musik
En miljon francs betalar Théåtre

Francais årligen i gager och pensioner.
Mounet-Sully uppbar alltså förra året

49 220 francs och Worms och Coquelm

TV nästan lika mycket. Silvamhade
37 490, De Férandy 37,800,Le Burgy

38735 P. Moanet 29,008, Daflos
f?Ril o B v. Af damerna hade

Bartet det'största gaget,41,015, Baretta

18ThUtta aktörer och aktriser upp-

bära faledes ärligen en lön afbortåt

800 000 fres, hvilket jämte de 1-0,000
fri som utbetalas till tjugusex pensi-
Instaga", ger en summa af närmare

1.000,000 tres

Trots de förändringar, den franska
räntan undergått har, säger „Temps,
Théätre Francais" reservfond under
Clareties styrelse ökats från 586,882

. tres 50 cent. till 1,053,900 frcs.* *
Den nya operan »Der Streik der

Schmiede'' af M. J. Beer slog an å k.
operan i Budapest.

* **
AKristallpalatz-teateruiLeipzigupp-

förde medlemmar af Berliner Theater
i Berlin för första gången skådespelet
Zaza" af Berton och Ch. Simon, öf-

-3 versatt till tyskan af Boiton Bäckers.
" Stycket rönte lifligt bifall.- * *
)

*
e Sekondteatern iKristiania förbereler
y till julpjes „Hakon Jarl."' — Rudolf
s Krogh, teaterns dekoratör har rest till
e Trondhjem för att på ort och ställe
a cröra studier ioch för uppsättningen.
1

g
_ *

.La Tosccl'\ Puccinis nya opera'"
kommer, enligt hvad numera blifvit de-

lt finitivt bestämdt, att förstagången upp-
-0 föras å Constanzi-teatern iRom, den
i_ ii januari 1000.

Den förtrollande liigo salt imusik.
Från Rom meddelas att kompositören
Gaetano Oapazzi är som bäst sysselsatt
med att skrifva musik till ett treakters
lyriskt drama ,,Principessa", texten af
Angelis och Cantone. Stycket behand-
lar den rörande" kärlekssagan mellan
Clara Ward och zigenaren Rigo.

Minnesstod ät Anzengruber. Den i
Wien organiserade komitén för resan-
det af en iuinuesstod åt Anzengruber
har tillsändt samtliga Tysklands scener
en uppmaning att på tionde årsdagen
a^fcjrfettarens död, den 10 december

B ika representationer till
Förmån lör monumenttonden.
d. å

Den norske kompositören Sigurd Lie
befinner sig f. n. i Berlin för att där
lägga sista hand vid sin stora opera.. Terje Viken"." <> "

prick alltid
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Zeller
Bayer
tullivan

A.llesandro Stradella" .Flotow
HerolMeissae

ni.'] SullivaiGoublier Strauss
Eichte
Miiller

Åsmoiofs Tobak 0. CU. UnM
Q:

[..J "ll ill. 1 'h1'1 1<■—■IW"

ff 3.R. Hrockels\s\ W\ti Bryggeri WW& Papyrosser
/-abiansgatan 27. Cele/orständigt på lager uti

Fredr. %>dv. JSkherg; Lager Oi $" Saioti Pilsner Lager af ur & kecUii* ? ti ringar armband & bi
ToDakshandel billiga priser. Repa

föras väl och billist.}»> """" Telefon 546 \iaiaiai, J|'
2 Alexandersgatan 52. Telefon 1448 (Obs.! För hvarje ur garanteras.)

Hels irs, Huiv s Nya Tryckeri, 1^99

!

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

&&&s*s?&&s?£om&msmi
Nutidens förnämsta antiseptiska

toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödarkolerabakterier på en lialf ||
minut samt tyfoidfeberns, difte- £|
riens och rosfeberns bakterie på %

en minut. 54
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent ibakteriologividK
Karolinska Institutet i Stockholm

D:r Axel Holst, Professor i allmäi hälsovård
viil Universitetet i Cl

IJV D:r F. Huedpe. .Professor' W v
''' ' nivorsitfiTt i

"s§ :r Bassenge, Assistent vid Professor -H
S *?? Kochs Institut i Berlin.

helsovård

D:r Girand, vid Municipallaboratoriet iParis
D:r M. Raskina vid Professor Afanasje/fs labo

ratorium å Kliniska Institutet i St. Pe^
tersburg.

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vidFarma
ceut. Institutet i Stockholm, m. ti.

Finnes till salu å Apotlie
affärer m. fl. ställen samt i pari i

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Söd.a Esplanadg. 8.

i@s^s^isa#m&9i

© Urefpapper* "
9 rikhaltigaste lag-er af utländska och mhem- ©
$ ska sorter, linierade och olinierade. v
S Firmairyck utföresbmigt. |
J Dahlbergs Pappershandel, f
® P.!sxE!iösrsgatsti 15. ©

3 Mont de Bruyére a,

ifls£j^M^iMwyli^^i Herrar haDdlande. I

Cham

Serveras S alla störri
oner. Partilaifer hos

Ernst loääanrisr.
5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

Hotel Kamp.

Vienei^Damej^Ofxhestem
J. C. Schwarz.

Onsdasen dan 13 December 1899

Program
>n der Cavallerie, Mivrsch . . Lehuhardtl. W

Mazui
4. Sei nicht bös
5. Pupp n-ee-W
G Fraamente, fhe Micado

7. Oliver!
v La vag
9. Hur m

Walz
>nera

i vari
Lied

>. Maus-M

8
' #

Fr&6i6ska LifEclrsäkrings- IfeolSE^Gt
fc£- - --

J- ®iI

Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcs
Bolaget meddelar fördelakt försak

sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetI,'l■
baiiie el la Seine beviljas de försäkradevid
sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för-
säkrade och lians familj, som ock de per-
soner, med hvilka han »lar i affiirsfiirhiii-
(lelse för ilen oundvikliga förlust, som en
sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-
ler en olyckshändelse medföra. ISolagetefter-
skänker nämligen, sftsom allmänt bekant,

premierna för hela sjukdomstiden ocli utbe-
tala; 3/4 at bapitale*. om sjukdomen är obot-
lig och resten vid dödstall.

Gen samar fl med

m
-MW ®
'^(lai-ii.r särskildt att rekommendera ror ber- j*d

rar affärsmän, då del sriillcr uti säkerställa &/,
oy, större afffirsfiiretag jfenoin Uißirsäkrlng,

eineilan sjukförsäkringen motvävkar de led-
samma störingar Bv&rare .sjukdoms all all-

0\ tid med öra och hvilka ofta nog bringa bor-
X^ ges- och förlagsman stora förluster.

För dessa väsentliga fördelar erfordras <s£fj
it)\ icke några extra premier utan endast art
rfZ den försäkrade afstär frän den årliga vinst- 5jT
SSÄ andelen. ..
o\, Generalagenturen:H:fbrs, Ö. Henriksg. 1. S^,

j ©arl von dCnorring. j
tiiiiiiliilltlili

Fredr. Edv. Ef?IlQi*fltiBiöll|.

BaiGri k Konditori
52 Alexandersgatan52

Helsingfors

- ''V ■■"

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råm?teria
Prima vara.

i SörnäsAktieBryggeri.
■ %X '■ > A.-!. '■-'■ ,'■■..-' -■■-"' -
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PllOfflllOffTiQbudmpdpu

"IIiJÉ SBC,,
ReidsiecH % K:0 Reims,
serveras å alla restauranter
och linnes att tillgå hos de
flesta vinhandlande såväl i
Helsingfors somilandsorten

& & é
■f* f ?

Partiorder upptages å lif-
försäkringsbolaget L'Urbai-
nes kontor, Ö. Henriksgatan
N:o 1. Te] 13 57

il*« VM* *******
Aktiebolaget

Norra Bryggeriets
Öl

rekommenderas

Nissens

/världsberömda

Bröstkarameller _
för hosta, förkylning, inflammationiluftröret,

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

ruhandlande i landet. Parti från enda tillvin-karen

Missens Åig KarameH Fabriks 80l g
Helsingfors.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.

Torsdagen den 14 December 1899

Steirer Diandln,Marsch
After ti]e bal . .
't la hongroise, Polka-Mazur
Siisser Traum. . .
Phonographan-Walzer
Fragmente, Ooppelia"

Ouverture, »Zampa
8. Sluge zu, Lied
9. Potpourri. The Micado"10. Wiener Blut, Walzer .

11. Reiselust, Potpourri
12. Der Zug kommt. Galopp

/

Pilsener
Lager

Program

eo

Telefon 1917,

0/

Wagne:
Harris.
Goublic
Bion.
Ziehrer
Delibes

Uraffär
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