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GERMANIA UFF6T^^SJ^^ZlIr r̂m-
Ferd. Stamer.

éfrogram*
A. W. Eklund & C:o
Skilnadsgatan 19. Telef. 310

Välsorteradt lagei- af
KontorViner b Spirituösa

billiga priser

N:o 10

»»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. €€€€,
H. W. LJLIUS.

r— H

p—T
CCS

ca

Q3

SS?
CC3

Jakob Ljungc|vis

la AtePotogia m
Alexandersg. 19

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

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

Äxa Lindholm
Tapissenaffär,

Alexandersgatan 7. Telef. 638

K.G. E*efatq
Skrädderiaffär.

Fredriksgatan 40. Telefon 1914
L^éi^^H)£^ygé^ol^wmig^<östymér

m. m. Modernt ocli omsorgsfullt arbete.

K. W. Schalin.
Not- och lustrumenthandel.

Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 12 51
Störstalager af Flyglar,Pianinos, Orgelharmonler.

& orkesterlnstrument. Specialitet: Flyglar & Pia.
iiinos från viirldsfirniiin

Carl Bechstein iBerlin

img#g€€€€||y
Helsingfors Elektriska

Belysnings Åktieholag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier.

fr»»»»»€€€€€*»

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Fredagen den 22 September

Jnkasso & Fastighetsbyrå.

Svenska Teatern.
Fredagen den 22 September 1899,

kl 7,30 e. m

För femte gången

NHiMSVAffII
Lustspel i4 akter af Ludwig Fultla. Fri öfversättning från tyskan

Personerna

Doktor Bruno Mårtens

Philip Winkler, musikskriftställare

Heinz Hagedom, målare

Waldemar Scholz, teknikei
Dora Lenz

Amelie Liebert

Toni Leitenberger

Lisbeth Gerlach

Stephan, betjent

Scenen är iMårtens villa ien af Berlins förstäder

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring kl. 10,is e. m.

Sundströms Potografiatelter, Pabiansgatan 2J

psj

j, fotografiska fiandcls= $ fabriks-§■£l flktiebolaget i finland

Akta
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SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:
Alla dagar Hotel KampMiddagskonsert

Wiener Damorkestern J. C. Seittcnrzfrän kl. 3 e. m

= MAGASIN I NORD.
O P TiVfU^TsTT) ÄTTT Fotografisk Atelier.**" X . JJ JL J&Aäi^LJ^<ÄX!JU Porträtter ivisiikortsformat å 6 itlß, pr duss

ss:^^ Helsingfors $$€£
I. Fotog-raHska artiklar,

11. Fonografer, Graph.oph.oner
111. Scioptikons,Kinematografer

Höntgeiz-och JMedicinska apparater.
N. Esplanadsg;. 33, 1 tr. upp

IV.
V.

A-utomobiler, Velocipeder.
Kontorsinreaningar, Skrifm.a,skiner.

Mikaelsgatan I,Itr

a^e/
SVEA"

Brand & LifFcrsäkrings
Aktiebolag

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228
J. N. Carlander

1899.

Georgsgatan 16, Telefon 27 70.
CD
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Mikonkatu ivt.« . T
, c o

Mikaelsgat. N-° l Telef'B^3

Viner eeti spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
Unionsgatan 17.

Helsingfors s$ \y
W Broderimagasin

Julia Johansson
Herr Berlin Glog-atan 5

Hultman Stor flyttningsreaiisation
Svedberg 20 proc. rabatt.

«ss=S-» Nya G-lasmagasinet«s-s«*
3 Mikaelsgatan 3.

„ Klintberg

Fröken Ahman Oscar Alexsiz

„ Sundell G. TahfsFru Stfivenow

Fröken Bonnevie Ylle & iricoivaruafFär
Herr Lindli Norra Esplanadg, 37 Telef 1727,

Välsorteradt lager, billiga priser,

Hnfvuddepot af Dr. Lahmamis un-
derkläder.

Ensamforsäljn. af JoiwillS & C:o's
iGrenoble världsberömda liaildskiir.

f&tßjg^BS-F^^**'*' «v?s JSj

Kontor Vestra kajen 18
G. F. GAP.LANOER.

Alla aftnar

Aftonkonsert
frän kl. 8 e. m
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Tornbergs
Pappershandel

är flyttad till
12S. Espianadg^^^^H

(Wasa A.k:tieha,iilc^husn

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. TabiTdTiote & å la carte"

« :o3

S l

b, « o g

Harald Wasastjemas BLOMSTERHANDEL, Skilnadenj
Aktiebolaget Norra Bryggeriet
rekommenderar sina välkända tillvärkningar af

Öl, Iskällardricka. Läskdrycker samt Mjöd
Telefon 19 17

cirtiwstfplniTj^fniid
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2. Telef 491

JULIUS SJÖGREN
StliKaclsgatan 4, Centrals bus.

Ylle- och trikovaruaflTär.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Tel. 2776. fJgHiOi^ Tel. 2776

V©tt^ sågad, klufven, hemkörd, per telef.
Hyfladt och oh^fSadt virke.

fil 111 m
"

AKTIEBOLAGET FINSKA mMMSFABRIKEN.
Enda Specialfabrik i Finland för

JÄRNSÄNGAR o. MADRASSER,
Betydligtbilligare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandersgatan 50.

Emil K«bnberg.
OBS.! Fullständiggaranti.

äSMkMkåMkÉM
Annonsera

€&rogram-- Slaédu

Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre tid

q1 iHvarje annonsör får sig q^ /
tidningen hemsand

■
—

-f- <3-3^a.tis. -*-— ■

Annonser ooh prenumeration emottagas å tid-
ningens kontor Östra Henriksgatan 1, 2 tr. upp.

Försumma ej att anonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer.

HPfnmtinpi
Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN

som finnes är

HAMMOND,
som skrifver såväl rysk som vanlig1 skrift.

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter förFinland & Skandinavien.

é?&^^4*^4?s*&
j4éM|elsfams % %* * Sokfjandel

Det länge bebådade och efterfrågade, af
Herr J. G. Breitholtz konstruerade nya
bläckhornet

©t>timus"
är numera tillgängligtihandeln.

Pris Fmk 3:SO.

BODEGA ESPANOLA(Etablerad 1883)
Helsingfors.

Försäljningiparti ochminut afendast fikiautländsk
Viner &

Spiritno sa

Ständigt lager af färdiga

BAKJMKLADE.tt.
Beställningar emottages^^B

Nya. Ma,riiga,rdexohen
Passagen.

K. F. Larsson,

tioloolagrot
IIiI®

29. Fabiansgatan 29.
Generalagent för Liberty C:o.Lmt.London,

Möbeltyger:
kretonner m. m.
Möbler & mattor,

halfsiden, velveteen, gobelintyqer
Engelska lampor och metallvaror'Konstnärligt krukmakeri.

Å. Halonen
Herrekiperingsaffär.

Prima varor och billiga priser
Georgsgatan 16 & STylandsg, 7,

Fina Hamburger

EKBERGS
CIGARRBUTIK.

Alexandersgatan52 2.
Jofyu 3£i?iessoii

Möbelsnickeri
Tel. 25 36. Mikaelsgatan 22.

Tillvärkar fantasi och moderna möbel
Obs.! Affären flyttas den 1okt. till

Wilhelmsgatan N:o 6.

Speeflar?
Om.£ör§?yllning-ar,

Uteslutande egna fabrikat.
Egen ramlistfabrik istaden

Sven Strindberg & C:o
Norra Esplanadgatan 37.

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 & Toi-
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker,Cigarr-
& Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.

Dricksglas släta I: 50 per dussin
d:o med slipad rand I: 80 per duss.

W. Henriksg. N:o 14.

Wilh. Lamberg.
Telef. 23 49

Dreyfus iStockholm
Stockholm den 17 september.

Dreyfusaffären skall nu dragas di-
rekt under stockholmskt forum är ny-
heten för dagen. Dagprässen har re-
dan skyndat skvallra därom, trots att
förberedelserna gjorts i all tysthet. Di-
rektörLinden skallpresentera den fran-
ske martyrenpåOlympiateaternsbräder.

Här några afslöjanden på förhand af
de såväl af publiken som tidningspräs-
sen med stort intresse emotseddaDrey-
fusföreställningarna.

Vi voro för någon tid sedan itill-
fälle att läsa pjäsen. Den är skrifven
före revisionen och behöfver följaktli-
gen moderniseras litet, om hvilket ar-
bete naturligtvis redan direktör Linden
anmodat en af våra teaterkonnesörer.
Xågot vittert konstvärk är naturligtvis
dramat ej, men det är lifligt hopkommet
och torde bli särdeles värkningsfullt.

Man införes i en al dessa något tvä-
tydiga kretsar, om hvilka det så ofta
varit tal i Dreyfusprocessen —

säll-
skap, i hvilka man inte har tråkigt,
men ihvilka de sköna damernas dygd
väl icke är höjd öfvesr hvarje tvifvel
och där bland de nöjeslystna gå om-

kring diverse obehagliga figurer. Det
är idessa kretsar, som komplotten mot
Dreyfus uppgöres, och man får midt
under scenerna af ystert parisiskt nö-
jeslif bevittna, hur de mörka trådarna
spinnas till den härfva, som blifvit så
svårlöst. Författaren har inte försmått
att låta hypnotism och andra sensatio-
nella element spela in.
Ide följande akterna får man se

Dreyfus hem, den första krigsrätten,
Djäfvulsön och slutligen Hennes.

Direktör Linden har för att spela
pjesen engagerat det nybildade Deu-
rellska sällskapet. Direktör Deurell
själf, en ung man, som senaste år var
engagerad vid svenska teatern iHel-
singfors och således känd af helsing-
forspubliken, spelar Dreyfus' roll och
borde kunna göra masken synnerligen
porträttlik. Herr Zachrisson blir utan
tvifvel en vältalig Labori och de kvinn-
liga hufvudrollerna få förträffliga fram-
ställarinnor i fru Deurell, äfven hon
välkänd i Helsingfors frän senaste sä-
song under namnet Sigrid Eliasson,
samt fröken Lodenius, likaledes ifjol
engagerad iHelsingfors.

Som bekant innehåller tryckfrihets-
förordningen det stadgande, att skrift.
som kunde vålla osämja med främmande

Försök
Kicsterlund $&o$
nu utkomna extraflna Monpensier, chokoladcocosnotts, valnötts,mandel m. fl. fyllningar
makt får utan dom eller ransakningsekvestreras. Det var på gruad MrJsom detta skådespel förut vardt för-bjudet, då det var tal om dess gif-vande iHelsingborg.

Nu har emellertid direktör Lindenvant nog försiktig, att låta läsa uppPjäsen för franske ministern här, ochdenne förklarade, att hur pinsamt änalt hvad som vidrörde denna sorgligaaffär kändes för ett franskt hjärtav: le han dock icke gå så långt somatt u värka förbud mot styckets upp-förande. Lnder sådana omständighe-
m *\

"twh&" också de svenskamyndigheterna ingen anledning atti

-
n-sknda Stycket kommer att uppförasden ' oktober och då tmström

Pn"ngenväntas bh stor, kommer enligt utländsk"monster, biljettförsäljning L äga rumPä en gäng för alla de^fem fbfsta f

-
O--resulln.ngarna i första veckan af

H. N.

Meilhacs distraktion.
Om den för ej länge sedan afiidne

franske författaren ochlibrettistenHenri
Meilhac berättas följande anekdot.

Meilhac var en mycket tankspridd
man och desslikes en man, som imat-
väg hyllade den enkla och bastanta ko-
sten. Vid ett tillfälle, då ett af hans
arbeten skulle gifvas på teatern, kom
lian i högtidsdräkt till en fashionabel
restaurant och kastade sig ned vid ett
bord, allvarligt tänkande på utsikterna
för succés eller fiasko och på rakt in-
genting annat.

En kypare lämnade honom en mat-
sedel, och monsieur Meilhac pekade
fullkomligt frånvarande med fingret p&
den första rätt på matsedeln, som hans
blick föll på. Det råkade vara den
mest gastronomiskt raffinerade och ut-

sökta rätten på matsedeln, och då ky-
paren kom till köketmed beställningen)
blef det stor uppståndelse där.

Källarmästaren kom själf tillstädes,
och han och köksmästaren egnade sig

med andakt åt lagandet af den fam° äa

rätten. En person skickades efter den
dyrbara ingrediensen, en annan efter

yiEgnsJftgkilmstrfiiii, Herrekinerin



AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889
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j Renar hufvudsvåien
Befordrar hårväxten. -
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SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Syysk. 22 p. 1899

Daniel Hjort.
Murhenäytelmä s:ssä näytöksessä (9:ssäkuvaelmassa)

kirjoittanut Josef Julius Wecksell.
Suomentanut P. Cajander.

Henki1öt

Kaarlo, Södermanlandin herttua,
valtion hoitaja

Arvid istålarin,sodanpäämies Suo-
Emil Falck

messa Axel Ahlberg

Oskari Salo

Aleksis Eautio

Adolf Lindfors

Benjamin Leino
Kaarle Halme.

Juliani Jb'leming, Klaus 1:IririiiTK^^^^^^^Hja Ebba Stenbocken poika H
Olavi Klaunpoika. Klaus Flemin-H

gin äpärä- ja otto-poika . .1
Eerikki Eerikinpoika SurolainenM

Turun piispa I
Jaakkima Scheel, herttuan laivas-H

ton päällikkö H
Daniel Hjort H
Ebba Stenbock, Klaus Flcminghr^^^^^H^^^^H

leski Mi]
Sigrid, Stålarmin tytär ....LilliHögdahl.
Katri Mimmi Lähteenojn
Eerikki Brahe, j Lähetys- [Evert Suonio.
Laurentius Paulinus, > kunta -JEino Salmela.
ppietari, Vexiönpiispa J Ruotsista (Otto Närhi.
|iaaaji^aatt_ja_:_^ Uuno Salmela.

. . ITcmmo Kallio.
10--

iViikki Lattu.

Linnan sotamies

Vanginvartija
Upseereja Turun linnassa. Vieraita. Sotamiehiä

Turun kansaa.
(Tapaus v. 1599 Turun linnassa jasenläheisyydessä.)

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:Io Va 8
ja loppuu k:lo 11.

fersons
§tick.maskmei?.

-^Mf
damasker,
underkjo-

Stickade varor såsom strumpor,
barnklädningar, gosskostymer, damtröjoi
lar m. m.

Ullgarn i flere nyanser och schatteringar från
5:50 till högre priser.Fmk
Helsingfors, Mikaelsgatan 2.
Åbo, Slottsgatan 17.
Wiborg, Alexandersgatan 27

Kli. JVeo-p-iiis.

Salon Pilsner
serveras å alla i:sta klassens

Restauranter
J. K. Kröckels Bryggeri

lä
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I Ab fliSkumsi©i*
Mikonkatu 11. Tel. 303.

Oikeita. \|/ \|>

w Viinejä., Konjalckia,
rv JRommia ja Xifeöörejä.
■"'■^^ "' pMtak.i;i hinlaiui-tl' lo! ;':^^M

Helsingfors Elektriska a!
¥ Belysnings Aktiebolag

Kasarminkatu 27. Teief. 916

Toimittaa sähkövaloa.

(fäinbfiiti Rcstauraiit

♥ ♥

jJCellosepänliiße
'tZo
B

Myy sähkötarpeita.

©Cie^gail ceieion 2155.

et»Hustaa Kallie.

o
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Sivori & 4f ** Merikannon
IMsmoimiksisliiil

Wiipurissa |Helsingissä
Aleksanterinkatu 21. jjj Wladimirinkatu 20.

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

Mineralvattenfabriken

rekommenderar sina tillvärkningar
Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8

Telefon 31 91.

O©©000

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

Kostirmer, Paletåer och Benkiäder för fest-,
visit-, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om-
sorgsfullt.

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

Färdiga kostymer,paletarochbenkläder på lager.
Frackkostymer uthyras.

Meklädnads-ttolaefet A.alto &C:o
Banffatan JV.-o 9. Tel.15 05.

I

■si

.■2
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den andra. Under tiden satt Meilhac
försjunkenitankar och väntade.

Till sist bars rätten inmed stor ståt,
och källarmästaren placerade sig med
ett triumferande leende inom synhåll
för att gifva akt på effekten. Då ma-
ten satts fram på bordet, tittade Meil-
hac på den med ett uttryck af melan-
koliskt intresse.

Bestälde där? frå-jag det
gade han—

Ja visst, monsieur.—
Tycker ni om det där?—
Ja ... ja, nog gör jag det,

monsieur.—
Var då snäll och tag bort det

och ät upp det själf, — ordineradeMeilhac, —
och ge mig två stekta ägg.

Den kosteliga rätten bars ut igen,
och källarmästaren undrade, om det var
en galning han hade att göra med.

"—o-

Teater och konst
Xaver Scharwenka, den berömde pia-

nisten och undervisaren, har nyligen
%ttat från Newyork till Berlin och
skall där ägna sina lärarkrafter åt

tlworth-Scharwenkas musik-konser-
vatorium

Tobaksfabriken

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

En Faustutställning af stort intresse
har under juli och augusti varit anord-
nad iDiisseldorff såsom ett led i den
stora Goetheutställningen vid Rhen.
Den omfattar omkring ett hälft tusen-
tal taflor med motiv ur Faustsagan med
tyngdpunkten förlagd på de taflor, som
beröra Goethes Faust. Förutom olika
framställningar ibild af Faustsagans
kända gestalter har utställningen upp-
tagit afbildningar af scener ur Faust-
föreställningar och sceniska konstnärer
i olika roller. Äfven de nationellt olika
uppfattningssätten har mankunnat stu-
dera, i det att tyska, engelska och
franska konstnärer utställts bredvid
hvarandra.

Det motiv, som synes lockat de fle-
ste konstnärer till behandling är „Mar-
gareta inför Mäter Dolorosa". De en-
skilda personerna isjälfva dramat ha
sin särskilda utvecklingshistoria iden
bildande konsten, i allsynnerhet gäller
detta naturligtvis om d:r Faust själf,
hvars förvandlingman kunde följa från
Ludvig Nauwerks gamle skomakare,

Cornelius' skolmästare, Delacroix' ut-
sväfvande världsman, Nehrlichs trång-
bröstadekälkborgare ända tils den konst-
närliga uppfattning med Zimmermanns
och Schulz framställning iden s. k.
Berlinercykeln tager ett mera afgörande
steg framåt — ett af mörkthår och
skägg inramat manshufvud meden lätt
anstrykning af Kristus.

Faustbildens nationaldrag framhäfvas
sedermera och utvecklasikraftfullanda.
Kaulbach förvandlar sålunda det hälft
semitiska mörka fanatikerhuivudet till
ett blondlockigt och Seibertz görFaust
till den starke dådkraftige mannen, som
man ej blott tilltror befriande tankar,
utan äfven krigiska gärningar och ko-
lonisation af vida landsträckor. Denne
Faust har kommit att gälla såsom ty-
pisk för det tyska måleriet och på tysk
scen. August von Kreling gör honom
ännu resligare, sätter på honom den
akademiska baretten och kappan och
vår möderne Faust är färdig.

Äfven Margaretas gestalt har under
århundradets lopp undergått en genom-
gripande utveckling.

Operaskola vid Musikaliska akademien
iStockholm. K. M:t har tillåtit att
Musikaliska akademien må isamband
med det under dess inseende stälda
konservatoriet upprätta en operaskola

enligt mellan akademien och styrelsen
för operans aktiebolag öfverenskomna
villkor.

Musikhistoriska museet iStockholm
har af onämd gifvare fått mottaga ett
s. k. sybordsklavér, antagligen gjordt
i Wien islutet af förra århundradet.
Det har formen af ett litet särdeles
smakfullt sybord af mahogny och i
empirestil, hvarur man framdrager kla-
viaturen som omfattar tre oktaver.

Af fru Wilhelmina Luth iGefle har
museet fått ett clavichord, sign. Pehr
Lindholm 1797.

Vid studentkårens iBerlin Goethe-
fest, som skall äga rum den 18 och 19
nov., skola skaldens stycken nDas Jahr-
marktsfest zuPlundersweihen" ochSat-
yros" uppföras, återgifna af uteslu-
tande studenter.

prick alltid

jMonopole sec"!
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N. Es lånad ■ 33 & Unionsg. 28.



:m, EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 2(78. Helsingfors.
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m &&m mFranska Lifförsäkrings-
bolaget

Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcs #'

&fr. rroar'noar a^ a^a sta"- Genom samarbetemed0j sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- f>Mdg) baiue et la Seine beviljas de försäkradevid gg> |Sj» sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, ~^
gj{i hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- *0jgj)» säkrade och hans familj, som ock de per- éf% I
JK söner, med hvilka han stär iaffärsförbin-

delse för den oundvikliga förlust, som en
sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- ggVi

0< ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter-
skänker nämligen, såsom allmänt bekant, {gjji
premierna för hela sjukdomstiden och utbe- éSjfhISZ taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- lä£lig och rosten vid dödsfall. I

0) Bolaget L'Urbaines försäkringar äro gg) I
därför särskildt att rekommendera för her- **3? I10) rar affärsmän, då det gäller att säkerställa (gSj)
större affärsföretag genom lifförsäkring, &ft,
emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led->^>i samma störingar svårare sjukdomsfall all-

&h tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- ÖÖ)\gjd ges- och förlagsmaustora förluster.
För dessa väsentliga fördelarerfordras fässg^) icke några extra premier utan endast att Ofr, Itfrff den försäkrade afstår från den årliga vinst- iW) andelen. I

gg) Generalagenturen:H:fors, Ö. Henriksg. 1. gjj\

j &arlvon <3£norring.

■Nutidens förnämsta antiseptiska &
toilettmedel C

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 i Stockholm.

V D:r Axel Holst, Professor iallmän helsovård MB vid Universitetet iOhristiania. 9
JP D:r F. Huedpe, Professor iallmän helsovård V
's;.'j vid UniversitetetiPrag. s^
K D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor E. H

Kochs InstitutiBerlin. S

iD:r Girand, vid MunicipallaboratoiietiParis. B
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo- S

ratorium å Kliniska Institutet iSt. Pc- B
tersburg.

D:r K. G. Kuyienstierna, Assist,-ut vi.I
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fieidsieck *&o Reims,
serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos de
flesta vinhandlande såväl i
Helsingfors somilandsorten

Partiorder upptages å lif-
försäkringsbolaget L'Urbai-
nes kontor, Ö. Henriksgatan
N:o 1. Tel. I'B 57
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Fredr.

Baieri
52 Alexandersgatan 52.

Ii RMnflnn»h ♥oreTpapper »
© rikhaltigaste lager af utländska och inhem- ©

ska sorter, linierade och olinierade. 4|Firmatryck utföresbilligt, a
| Dahlbergs Pappershandel, J® Alexandersgatan15. «

W. Hartelins $a?
Fotografiska Atelier,

<&£, Glogatan 3. £*?
fotografering alla dagar från 9 till 7,
|iiit arbete utföres,med billiga priser.

liar undergått remont,Ate

kj Champagne

3 Mont de Bruyére
,$ säljes iminut hos de flesta Herrar handlande.

Serveras å alla större hotell & restaura-_
tioner. Partilag-er hos

,? Ernst Tollandes\
W S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

Matematiska
instrument,

s»

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchestern
J. C. Schwarz.

Fredagen den 22 September 1899

Program
1. SteirerDiandl'n, Marsch.
2. Avs Liebe. Gavotte. . .
3. Noblesse de coeur, Mazurka

Wagner
StritzL
Fechter.

i.Skizzea avs
5. Fin de réve

Suppé.
Bose.
Rosner6. Irrfahrten, Potpourri

7. Ouverture zu »Oberon8. Die Schlittichuhläufer Walz
Wc
Wa
Got
UToc

s, I
Mas
Kuli11. Der N

12. Spass\

>■ -■■

Herman Lindeli
Specialaffär för

Artist- och Ritmaterial
Specialartiklar iritmaterial.

Cirkelbestick. Ritbräden, Vinkellinealer, Rit-block, Rundskrifts-, Text- och Rithäften. Akva-
rellfärger, Skalor. Akvarellpenslar, Tusch, etc,

»Ritmaterialiehandeli
Ö. Kenriksgatan, Helsingfors, Ö. Henri

n1'.
iksgatan,

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

Sörnäs Pslsener!
Sörnäs Porter!
Prima råmaterial.
Prima vara

SörnäsAktieBryggeri.
■

Nissens/ världsberömda /Bröstkarameller
inreg. vanini. lurc^. ""!rför hosta, förkylning, inflammation iluftröret.

kittling i strupen, etc^^^^^^H
Försäljes hos alla herrar Drog- & Kolonialva-ruhandlande ilandet. Parti från enda tillvarkaren

Nissens Ang Karamell Fabriks Bolag
Helsingfors.
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Geodätiska Matemaatilli-
instrument. sia iyökaluja

Herman Lindell
Erityisllike

Taiteilia ja piirustustarpeita
Er/tyisaineita Piirustustarpeessa:

Harpjkkoja, Piirusfuslautoja, Kulmikkoviivotti-mia Pnrustusblokkeja, Pyöreäkirjoitus-, Teks i-isrrn^Ä»^ 8' VesiväreJä, Skaaloa, Ves-vanpensseleita, Tussia y. m., y. m.
Piirustustarpe:denkauppa".

Ita Henrikinkatu, Helsinki, !tä Henrikinkatu
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Wiener Damorkestern J. C. Schwarz
-

Program
Starkemberg. Marsch .Ktiss-Gavotte . : " "

Vision. Polka-Mazur
ans nVogelhändler«' ' ' '

an Tannhäuser ."otSoulri10^' Verheirath«t Scherz:

B ÅnT^ ZU "Si J'etaiS roi"

12. Mnl & Nordj Marsch
■ " "

IIla

<öt ®i <*3ttJ* t 7~^7

Edv. Ekberd.
& KOllltE

Helsingfors

Il

Geodetillisia
iyökaluja.

w

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

vJ. C. Schwarz.

Lördagen den 23 September 1899

Schulz.
Vollstedt
Ziehrer.
Zeller.
Hamm.

Schwarz

Adam
Strauss
Yerdi.
Brabnis.
Schwarz
Schwarz
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