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Jakob Ljungqvists

AtelieriMoffraflsta
Alexandersg. 19

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

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

Åxa Lindholm
Tapisseriaffär,

Alexandersgatan 7. Telef. 638

K. G. ILehto
Skrädderiaffär.

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

m. m. Modernt och omsorgsfullt arbete.

M. XV. Schalin.
Not- och lustramenth-andel,

Största lageraf Flyglar,Pianinos, Orgelharmonler
& orkesterinstrnment. Specialitet: Flyglar & l'ia>
niiios frän världsflrman

Carl Bechstein iBerlin

:'^y^^'s'5r^?^_?^^^-^v

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier.

__^^^^___

'"/»■S->V'VI<.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Fredagen den 29 September

Inkasso & Fastighetsbyrå.

Svenska Teatern.

Fredagen den 29 September 1899,
kl 7,30 e. m

Mäster Olof.
Skådespel i 5 akter, indelade i8 tablåer, af August Strindberg

Personerna

a^e/
„SVEA"

Brand & Lifforsäkrings
Aktiebolag

Kontor

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander

1899
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SS. N:0 I Telef. 893

Akta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren

Unionsgatan 17

Helsingfors \\) W
M/ Broderimagasin

Julia Johansson
Glogatan 5

Stor flyttningsrealisation
20 proc. raualtl. "I*l

«S3-S Nya Glasmagasinet ©sse* i
3 Milcaelsgatan 3. M

Oscar A-lexsiz. \Lm\

G. Tahfs
Ylle & TricoivaruafFär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser.

Hufvuddepot af Dr. Lahmauns un- j
derkläder.

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

Kontor Vestra kajen 18
G. F. GARLANOER.

Alla aftnar

Aftonkonsert
frän kl. 8 e. m
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Totografiska fiandels= $ fabriks»
aktiebolaget i?inland

$&$& Helsingfors
I. Fotografiska artiklar,

11. Fonografer, Graphophoner
11. Scioptikons, Kinematografer

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

mAutomohiler, Velocipeder.
Skrifmaskiner.

HlVlikaelsgatan
IV.
v.

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

Wiener Damorkestern ,1. C. Seltirarzfrän kl. 3 e. m

ATELIER A.FOLLO.
= MAGASIN DU NORD.

V P HITRTFWTIåWT Fotografisk Atelier.
Vt JL . X/ X jA/JkiXX?i^XXXi Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk, pr duss,

GERMANIA '"'SJSS^T" Ferd. Stamer.

c^rogram*
A. W. Eklund & C:o

Skilnadsgatan 19. Telef. 310

Välsorteradt lager af

Viner t Spirituösa
billiga priser

N:o 13

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. €€€€"
H. W. LSLIUS.

Mäster Olof
Gerdt, bokprentare
Lars, Olofs broder
Gustaf Wasa
Lars Siggesson, riksmarsk....
Hans Brask, biskop iLinköping.
Måns Sommar, biskop iStrengnäs

ten \ svartebröder....Mls /
Hans Windrank, skeppare....
En adelsman
Komir.geiij^MnniinjjjmnWilheln^H
T\Ti!.<Ä ■Fholares iStrengnäs klosterskola
Kyrkvaktaren
Knipperdollink
Fru Christina, Olofs och Lars' moder
Christina, Gerdts dotter
En kvinna
Abedissan iSancta Clara
Kyrkvaktarens hustru
En tysk
En dansk
En småländing.
En krogvärd.

Svartebröderoch Sancta Claras kloster systrar

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring kl.II e. m.

Sundströms Fotograflatelier, Fabiansgatau %l

Georgsgatan 16, Telefon 27 70.

Herr Engelbrecht
Berlin
Lindroth.
Malmström.
Swedberg.
Stavenow.
Gistedt.
Klintberg
Precht.
Hultman.
Rosqvist
Lindh.

("Fru Lindfors.
(Fröken Bonnevie
.Herr Gistedt.„ Lindh.
Fru Bränder.
Fröken Andersson
Fru Klintberg.
Fru Precht.
FrökenLindmark.

Borgarfolk. Soldater

CD i-s
-S
Si. i15'

N. Esplanadg. 31
(Catonis hus.)
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Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.. ■i____i_■ ■ i i i i ■
—

■
-— ' rnii-.^t,^-

_______

Aktiebolaget Norra Bryggeriet BODEGA ESPANOLA(Etablerad 1883)
Helsingfors.kSMb&M^MMbkMMrekommenderar sina välkända tillvärkningar af

Försäljningipartioch minutafendast äktautländsk
Viner &01. Iskällard.icka. Läskdrycker samt MjÖd

Telefon 19 17 Spirituo saAnnonsera
Ständigt lager af färdiga

nfiiÄlOlS MMI HA ■&■£-- Llil ;bi„Program- é Beställningar emottages.
Nya Barngarderoben

Passagen.
Smörgåsaffär

L^TeleilLi.diaels__.iL.jiNl 4 91 K. F. Larsson,
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta

gas för längre tidJULIUS SJÖGREN tiebolaget
lIIISmikaelsgatan 4, Centrals bus.

29. Fabiansgatan 29.
Generalagent för Liberty C:o. Lmt. Londonobsl Hvarje annonser får-sig ,

tidningen hemsandYlle- och trikovaruatnir. Möbeltyger:
kretonner m. m.
Möbler & mattor,

halfsiden, velveteen, gobelintyqeiEngelska lampor och metallvaroiKonstnärligt krukmakeri.
Välsorteradt lager. Billiga priser

■ " S G-_L*a.tls. -4-

Tel. 2776. §_»SlOi^ Tel - 2776
N_^B 81 *&&Hl

Annonser och prenumeration emottägas å tid-
ningens kontor Östra Henriksgatan 1, 2 tr. upp

A. Halonen
Herrekiperingsaffär.Veäl, sågad, klufven, hemkörd, per telef.

Hyflsdt och oiiyfladt virke. Försumma ej att anonsera så länge
några lediga platser ännu

Prima varor och billiga priser
Georgsgatan16 & Nylandsg. 7,

återstå. Fina Hamburger
Lösnummer i Laurents urbutiklippanl och genom kolportörer. EKBERGS

CIGARRBUTIK.
ÄlesandersgatanS^ 5^

AKTIEBOLAGET FINSKA JERNSÄNGSFABRIKEN. mmmwmm Jofyn Ericsson
MöbelsnickeriEnda Specialfabrik i Finland för

JÄRNSÄNGAR o, MADRASSER,
■____^_____iß__B______HS___E!ll_i___H____B£__;l_=te-jsJQT'|' Betydligt billigareän de utländska.Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
Den enda värkligt praktiska SKKIFMASKIN

Tel. 25 36. Mikaelsgatan 22.
Tillvärkar fantasi och moderna möbel

Obs.! Affären flyttas den 1 okt. till
Wilhelmsgatan N:o 6.

som finnes äretnil K«bitberö. lIA 3131OND.OBS.! Fullständiggaranti

som skrifver såvälrysk som vanlig skrift.
Finnes på lager hos

Tafwelramar,
Speglar,

Omtörgyllnimgar,
Uteslutande egna fabrikat.

Egen ramlistfabrik istatlen

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

03
<« _, 1 ,3

Generalagenter förFinland & Skandinavien.

j Sven Strindberg & C:o
Norra Esplanadgatan 37.

HHr> to -ja O r--> +=
w o = g

.SulzSm iE-j K

mZ* 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-fe Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.

4m

Tornbergs
Pappershandel

I)etlängiM
Herr J. <|
bläckhornet

bebådade och efterfrågade, aifereitholtz konstruerade nys

Dricksglas släta I: 50 per dussin
d:o med slipad rand I: 80 per dussär flyttad till „©{stimus"

Henriksg N.oär numera tillgängligt ihandelnS. Esplanadg. 12
(Wasa Aktiebanks hus). 4? Pris Fmk 3:50 Wilh. Lambers:.Telef. 23 49.

OPERAKÄLLAREN. Middags-
u§ o tji iii_f i. *I \tm*\i TR

ii" *-_

r/_Z<3
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L'Hermitagets konserter.
Det gamla, hederliga Orcus" eller

I'Hermitaget" såsom det officielt nu-
mera namnes har äfven det förden in-
stundande höst- och vinterkampagnen
utpyntats på bästa vis för att kunna
hålla stången iden konkurrens på lif
och död som gör sig gällande mellan
stadens legio af restauranter, caféer,
bodegor, källare och hotell. Många äro
förändringarna ej, men dock märkbara.

Orcus-säsongen öppnades med kon-
serter af det internationella, förstklas-
siga musikkapellet Komeo Bozze",hvars
medlemmar äro gamlabekanta förhvarje
helsingforsare från senaste vår. Då
hette kapellet Caponsacchi" och be-
Bämdes spanskt". Hvad orsaken till
tirmaförändringen är hör ej till detta
sammanhang.

Kapellet har ingalunda legat af sig
sedan vi senast hörde detsamma, trots
af att det mistat sin talangfulle anfö-
rare, signor Caponsacchi. Primadon-
nan, den rlilla, signorita Marguerite",
som förresten snart är fullvuxna da-men, behandlar med samma tjusande
behag och samma musikalika säkerhet

som förr sin cello. Grandmaina knäp-
per oföränderligt sin mandolin och äger
samma mörka glöd isina sydländska
ögon. Sällskapets caput och direktör
är nu s:r fiomeo Bozze, hvars sällsynt
vackra gitarrspelväcker såsom tillförene
odelad beundran. Med de få resurser
kapellet förfogar öfver åstadkommer
detsamma en berömvärd totalvärkan,
och huru akustisk omöjlig lokalen än
är, lyssnar man med odeladt nöje till
prestationerna.

Det ser ut som Bozze-konserterna
hade sin hälsosamma invärkan äfven
på den i vanliga fall något otämda
Orcuspubliken, ty ingen dissonans gör
sig gällande bland densamma. Musi-
ken har segrat öfver det lättrördablo-
det. Eller kanske är det fröken Mar-
guerites sköna ögonpar, som betvingar
bärsärkalynnet. Altnog de onda an-
darne äro fördrifna. Hvad mer!

Passepartout.

Ibsen och Björnsonpå repe-
tition.

Har en dramatisk författare rätt att
själfständigt leda repetitionerna till sina

Försök
(Uesterlund $ &o$
nu utkomna extraflna Monpensier, chokoladcocosnotts, valnötts,mandel m. fl. fyllningar
stycken? Bör han i egen person varasceninstruktör, fördela rollerna, väljakostymerna, sköta om iscensättningen?
Mången författare besvarar frågan obe-tingadt jåkande och sätter sig lika obe-tingadt öfver teaterdirektörensoch scen-mätruktörens önskningar, hvilka myk-ket lätt kunna gå i annan riktning
Frågan om hvem som har rätt är myk-ket svår att besvara, skrifver BerlinerTageblatt. Så mycket intressantare ärdet därför att iakttaga två berömdadramatiska författare och se, huru de„uppföra sig" på en repetition.

Henrik Ibsen tager plats ikulissernahvanfrån han stillatigande ser och hörpå, och på små pappersremsornedskrif-ver hvad han finner felaktigt i arran-
gementet eller skådespelarnas framsä-gande af replikerna. När repetitionen
ar förbi, lämnar Ibsen sceninstruktörenpapperen och ber honom underrättaskädespelarne om deras innehåll. Nä-sta dag är Ibsen åter tillstädes.' Na-

turligtvis begå skådespelarne samma fel
som dagen förut. Ibsen skrifver åter
upp sina anmärkningar på pappersrem-
sor, går till sceninstruktören och säger
iden blidaste ton i världen: „Ni har
visst tappat de där papperslapparna,
som jag gaf er igår. Får jag lof att
lämna er nya." Den tredje repetitio-
nen äger rum. Ibsen gör den iaktta-
gelsen, att de fel, som han noterat,
altjämt begås. Men han rör sig icke
ur fläcken och säger ingenting; först
när repetitionen är öfver, låter han
kalla till Big sceninstruktören och säger
med ett ironiskt leende, men isärdeles
älskvärd ton: Jag tror, att herrarne
och damerna speJa ett stycke, som inte
är af mig". Därpå går han och
kommer icke igen, ej en gång- till
premieren.
idetta fall är BjörnstjerneBjörnson

helt annorlunda. Han leder personli-
gen repetitionerna till sina stycken och
ställer till minst tjugu sådana för hvartI
och ett af dem. Jag ber er, kära
vänner", brukar han säga, att repetera
used rollen i handen. Innan vi haft
tt tjog repetitioner, känna ni icke styk-

ket. \id repetitionerna på teatern lär
kådespelaren sig något, icke genom att
itta hemma och läsa. Det är den

ni
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AXEL PIHLGREN. Torr Genuine irraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

§fickmaskinei?.
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1

Persons

Ikaä;

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

Ullgarn i flere nyanser och schatteringar från
Fmk 5: 50 till högre priser.

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

Th. Weovius.

Salon Pilsneri
fiUIDOHORNBORG.Helsingfon

serveras å alla i:sta klassens
i Pris pr flaska 3 mk Restauranter

Kröckels Bryggeri

" fitioiit■ „. — - 11 Helsingfors Elektriska $
A. Nikander , D .... , ,

Mikonkatu... Te.. 303. i
* BeSysrags Aktiebolag

Kasarminkatu 27. Telef. 916
JCellosepänliiViinejä,M.onjakkia,

Rommia ja Liköörejä. Toimittaa sähkövaloa.
Pyytäkää hintaluettelo! $ Kustaa Kallio.Myy sähkötarpeita.

Gantbrini §ocfej|aii \% IIIV IIv jjWIW l|

Cckfott 21 ss»Restaurant
*åm\
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sv oa TEAATTERI.
Perjantaina Syysk. 29 p. 1899

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

kirjoittanut Josef Julius Wecksell.
Suomentanut P. Cajander

Emil Falck

axel Ahlberg

Oskari Salo

AJeksis Eautio

Adolf Lindfors

Benjamin Leino
Kaarle Halme.

leski. . . . . . . . . .Mimmy Leino.
Sigrid, Stålarmin tytär ....LilliHögdahl.
Katri Mimmi Lähteenoja
Eerikki Brahe, j Lähetys- [Evert Suonio.
Laurentius Paulinus, > kunta <Eino Salmela.
Pietari, VexiönpiispaJ Ruotsista |Otto Närhi.
Sanansaatt ija Uuno Salmela.
Linnan sotamies Hemmo Kallio.
Kaksi sotamiestäScheeTin leirissä/Svert,T

S.u.°? io-
■MM10

________________________________________________________________________________________________BisakkiVanginvartija
Upseereja Turun linnassa. Vieraita. Sotamiehiä

Turun kansa
(Tapaus v. 1599 Turun linnassa jasen läheisyydessä.)

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö aikaa k:lo 1/2 8
ja loppuu k:lo 11.

Henkilöt

Kaarlo, Södermanlandin herttua
valtion hoitaja

Arvid Stålarm,sodanpäämies Suo
messa

Juhani Fleming, Klaus Flemingin
ja Ebba Stenbockin poika

Olavi Klaunpoika, Klaus Flemin-
gin äpärä- ja otto-poika . .

Eerikki Eerikinpoika Sorolainen,
Turun piispa

Jaakkima Scheel. herttuan laivas-
ton päällikkö

Daniel Hjort
Ebba Stenbock, Klaus Flemingin

$ +
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underkjo-
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franska metoden, och den är god."
Efter detta lilla tal tager Björnsonplats
på en af de främsta bänkraderna på
parketten, sätter en liten mössapåhuf-
vudet, och repetitionen begynner. Ef-
ter hvarje akt håller han sträng kritik
och är icke belåten förr än efter den
tjugufemte eller trettionde repetitionen.

Notiser.—
Dreyfusdramat på en Stock-

holmsscen. Olympiateatern, som står
kvar iorubbadt skick efter det danska
balettsällskapets uppträdande och kom-
mer att så förbli till midten af decem-ber, då den förvandlas till cirkus, har
från 1oktober uthyrts till direktörEmil
Linden, som med ett landsortssällskap
kommer att ge ett sensationsdrama af-handlande Dreyfusaffären.

Det är samma pjes som förerevisio-
nens beslutande blef förbjudeniKö-
penhamn och Helsingborg. Hvarkenfranske ministern eller myndigheterna
tär i Stockholm lära hysa några be-
tänkligheter mot pjesens framställande
på scenen.

Pjesen börjar med en liten musika-lisk soaré hos en viss madame, somspelar en roll iaffären. Där äro när-

Tobaksfabriken

"SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommende-
ras åt tobakskännare; försök,,Samson I"
..Samson 2" (Trämunstycken) och "1899-.

varande en hel del af de bekanta ge-
neralerna, och. Dreyfus själf uppträder
30m spion efter spioner, hvadan första
uppränningen gifves till misstänkandet
af honom själf. Därefter upprullas icke
mindre än åtta tablåer. Man får se
hur Dreyfus häktas och dömes af den
första krigsrätten, den nesliga degrade-
ringsscenen etc. Vidare besöker man
fången på Djäfvulsön och dylikt, men
det fattas ännu två tablåer. Dessa
skola afhandla situationen efter domen
i Hennes, och en härvarande skribent
är anmodad att skrifva dessa tablåer
och sålunda fullborda dramat.

Eventuellt förhyres teatern ända till
midten af november.*—

Adams „Alphyddan
" uppfördes

nyligen på Opera comique iParis för
l,400:e gången.

— Gurli"'. Henrik Christiernsons
populära lustspel uppfördes isöndags

på Berliner Theater. Stycket, som på
tyska kallats „Dolly", hälsades, enligt
hit ingånget telegram, med stormande
bifall och har nu sin väg öppen öfver
många af Tysklands scener.*
- Tristan och Isoide" lär komma

att uppförasiParis den 10 okt. (icke
den 21 okt.) såsom förut bestämts.

— K. operan i Berlin ämnar att
under nästa sommar uppföra "Wagners
arbeteniLondonpå Drury-Laneteatern.

» «► "
Teater och konst.

Sällskapet för svenska kvarteltsångens
befrämjande iStockholm har utfärdat
inbjudan till den sedvanliga pristäflan
för manskvartetter. Första priset som
utgör 400 kr., är afsedt för en större
komposition ien eller flere afdelningar.
Andra priset är 100 kr. och tredje
priset 50 kr. Vid bedömandet af kom-
positionerna tages i främsta rummet
hänsyn till sångbar melodi och lättfly-
tande stämföring samt sångernas lämp-
lighet för vanligt röstomfång. Erfaren-
heten har nämligen gifvit vid handen
att mera invecklade och med kontra-

punktisk lärdom behandlade komposi-
tioner oftast äro opraktiska.

Såsom prisdomare fungera jämväl i
år professorerna Ivar Hallströmoch C.
R. Nyblom samt d:r A,Kull. Täfiings-
kompositionerna skola vara inlämnade
före 1 december iAbr. Landquists
musikhandel. * *

C. Peters, en af de äldre danska
bildhuggarne, har aflidit. Han intog
aldrig någon mera framträdande plats;
hvad han skapade saknade ofta värme
och flykt och fantasi, men det var all-
tid prägladt af den fint bildade konst-
närens förståndiga behandling af upp-
giften. Han var en af de första som
i Danmark arbetade för ett närmande
mellan konst ochkonsthandtvärk. Biand
hans förnämsta arbeten räknas: rEn
dansande faun" och En dansande
Bakkantinde".

prick alltid

jMonopole sec"!

$
Kl
o
ts
m

a s» ©2© to
8»° «

I
\m V»

><0a !
tem

fö »

Oikeita ty

J. K.

OOOOOGOOQQOOQQQSivori & 4f 4?
4f Merikannon

Mineralvattenfabriken

gängas
Piani^Mß akasiini rekommendem^sin^tillvärt;ningar

Wiipu ris sa Fabrik & kontor, Lappviksg
Telefon 3191.

I Priserna särdeles moderata.
| Färdiga kostymer,paletår och benkläderpi

sm

(gHelsingissä |
$ Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. ty Tel. 29 22.
ads-80l getAalto

QQQQOOQOOQQOQQQ^Ö ngatan N:o

Frackkc itymer uthyras

i» Esplancidgia 33 & IJI iinsi
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Beklädnads-Bolaget Aalto & 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 och skickliga arbetare

Tel. 15 05
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:m, EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2!7&_HejsinöJors.c.
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\% Champagne

3 Mont de Bruyére I
Irf} säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- &*I ' tioner. Partilagerho^^^^^^^Ä Bk
Wm^ U'Ernst Toiisiider.

S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

W. Hartelins ala

FÖtögrafisk^Atelier^^^^^
ko fr o vi,*£ Glogatan 3. £*? H d

fermg nila dagar från 9 till 7, jFotogr
fint ai

Ate
Dete utföres
er.en har undergått remont

■-.sy-X,''X>X;- '■".-' iBSKSKHHIE AX>' ■ ■

AJÉ Sörnäs
Sörnäs

Pilseiter!
Porter!

F^
Prima råmaterial.
Prima vara

SörnäsAktieBryggeri.
.-OXX.X

I

|Geodätiska Matemaati/li-
instrument.

w wn''

é mmmm
m

Franska Lifforsäkrings-
bolaget

O
@ m' As .I 8
# mm Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.

Garantifonden: 98 miljoner Frcs mm
Sm Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- igJVi
Sv r^nS'ar A alla slag. Genom samarbetemed s^sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- Mij)
dgYj baine et la Seine beviljas de försäkrade vid rgS)\
_svi> sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, |5^
%i)j hvilka fullkomligt säkerställa såväl denför-
oi)\ säkrade och hans familj, som ock de per- is}.]§£' söner, med hvilka han ståriaffärsforbin- S«C

delse för den oundvikliga förlust, som en
Äjfii sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 05))gA ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- Jk

skänker nämligen, såsom allmänt bekant, <^f}/
(2§}i premierna för hela sjukdomstiden och utbe- £jhoni talar 8/4 af kapitalet,om sjukdomen är obot- s^lig och resten vid dödsfall. &))
0h Bolaget L'Urbaines försäkringar äro <gfi\
At? därför särskildt att rekommendera för lier-&£}) rar affärsmän, då det gäller att säkerställa SS$
|gfc större affärsföretag genom lifförsäkring, ggv
JjS; emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- g?mi, samma störingar svårare sjukdomsfall all- (gjj!
Öé\ tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- jgft\

ges- och förlagsman stora förluster. s«^|ss{) För dessaväsentliga fördelarerfordras
éXSh icke några extra premier utan endast att gft\]§*: den försäkrade afstår från den årliga vinst- s^*§D) andelen. <&/)
0j&) Generalagenturen:H.fors, Ö. Henriksg. 1. gJV

SIW^M^I
m Nutidens förnämsta ntiseptiska

toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödarkoleratr.kterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, diftc-
riens och. rosfeberns bakteriepå

en minut
enligt intj'g från

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

D;r Axel Holst, Professor iallmän helsovård
vid Universitetet i Christiania.

män helsovård

assistent vid Professor R. m

Jr D.r^^Huéapé^P^Sc^^^^^^^^^^^M
UniversitetetiPÄ

S D:r Bassengf^..._a
Kocks Institut iPermf^^^^^^^^^^B

Saf D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParra

JK D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs laboJ
B ratorium å Kliniska InstitutetiSt. Pe-
||i tersburg.

D:r K. G.Kuylenstierna, Assistent vid Farma-
cout. InstitutetiStockholm, m. fl

Finnes till salu å Apotheb, Drog
affärer m. fi. ställen samt iparti.

Helsingfors Tekno Kemiska La- i
boratorium Södra Esplanadg. 8. ]

ms
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"MwpÉ uub„

fieidsieck % fto Reims,
serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos de
flesta vinhandlande såväl i
Helsingfors somilandsorten

Ä- Ä &

Partiorder upptages å lif-
L'Urbai-försäkringsbolaget

nes kontor, Ö. Henriksgatan
N:o 1. Tel 13 57

«««»«««««««««

Fredr. Edv. I.

52 Ålexandersgatan 52.
Helsingfors

7 Nissens
ja? världsberömda A?* 1 Bröstkarameller

5g- & ivolonialva-
enda tillvärkareß
briks Bolag

5
Geodeti/lisia

työkaluja.

W

Hotel Kl mp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.

Lördagen den 30 September 1899.

| Brefpapper t
« rikhaltigaste lager af utländska och inhem- O

ska sorter, linierade och olinierade. $
I Firmatryck utföresbilligt X
$ Dahlbergs Pappershandel,|
® Alexandersgatan(5. O

i vJ
Matematiska

instrument,

v

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.

Fredagen den 29 September 1899

Program
1. „Havthorne"-Marseli . . .
2. Frahlingserwachen,Tonstiick
3. Dolores-Walzer
4. Gavotte chinoise

Mahr.
Bach.
"Waldteutel
Strobl.
Millöcker.
Gounod.

5. Isag's aber net'. Mazurka
6. Fantasie avs „Faust" . .
7. Die Italienerin in Algier, Ouverture Rossini.8. Herzenskönigen,Walzer Schubert
9. Singi zu! Lied Förster.

osik-Zeits 'tpourri . . . Frlaub.11. Quadrille avs ..Carmen
-'

Strauss.
12. Sensationsnachricht, Galopp . . . Ziehrer.

Herman Lindell
Specialaffär för

Artist- och Ritmaterial
Specialartiklar iritmaterial.

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

„Ritmaterialiehandeß
Ö. Henriksgatan, Helsingfors, u. Henlriksgatan

Wiener .Uaa

a :-;

W f B "r !losta > förkylning, inflammationi luftrörej]
m. £HB M etc^^^^g^^M

ruhandlande frårÄ
Missens Ång Karamell F^^^^WHelsingrorsiß

rrörlcestfirn T C. Rrh.AAA

1 its N Tive ri. 1899.ra, ii

Herman Lindell5 Erityisliike
Taiteilia piirustustarpeita

3Erityisaineita Piirustustarpeessa:
Harpikkoja, Piirusiuslautoja, Kulmikkoviivotti-mia, Purustusblokkeja, Pyöreäkirjoitus-,Teksti-ja Purustusvihkoja, Vesivärejä. Skaaloia, Vesi-vanpensseleitä, Tussia y. m., y. m.

Piirustustarpe:denkauDpa-'.■;. Ita Henrikinkatu, Helsinki, Itä Henrikinkatu.

Program.
Kaiserparade, Marsch .Intermezzo avs ..Pajazzo"Coletta-Walzer
Souvenir de Tannhäuser

'

Lob der Frauen, Mazurka .rantasie avs »Carmen"

7. Ungarische Rapsodie N:o 2.8. Heisses Blut, Walzer .'' LieT1mit demr° tlienMundchen
10. Potpourri avs '..Geisha" '.'.''.'11. Blaubart, Quadrille. .i'_. Jokey-Gfalopp

Leoncavallo.
Suppé.
Hamm.
Strauss
Bizet.

Liszt
Schenk

Rosen: &
Sidney-Jones
Offenbach.
Strauss.

Bion


