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rVPPT?MÄNT A LIFFORSAKRINGS aktiebolagistettin. Ferd> stamer.
V Tfl -*1V IVA_/rx_^l ,___L.__L

_______
Generalagentur förFinland, Hagasundsgatan 2.

Q^rogram*
A. W. Eklui.d & C:o

Skilnadsgatan 19. Telef. 310

Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billiga priser
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«»M> DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. €€€€*
H. W. LILIUS.
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Jakob Ljungqvis
(a Atch ierogra

Alexandersg. 19
(ing. fr. Hagasundsg. 2.)

Telefon 2453

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

Äxa Undlioim
Tapissériaffär,

Alexandersgatan 7. Telef. 638

K. G. E,eht®
Skrädderiaffär.

Fredriksgatan 40. Telefon 19 14

[Lager af fina tyger och färdiga kostymer
m. m. Modernt ooh omsorgsfullt arbete.

Li»_ma-__g,

H. W. Schalin.
Not- och lustrumentliandel.

Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 1251
Störstu lager afFlyglar,Vianinos. ..rgelliarmoiiier.
orkesterlnstnnneiit. Specialitet: Flyglar & Pia.
mos från vi.rl.ls.lrn.an

Carl BechsteiniBerlin

I

■ Helsingfors Elektriska
Belysnings Åktieöolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

IServerar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier.

■..^■^■^.^.^■^>«'.>^.»'.^._^.^.^ I'*55yyy^^v*"'n

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 27 September

Georgsgatan 16,Snkasso & Fastighetsbyrå.

Svenska Teatern.

Onsdagen den 27 September 1899,
kl 7,30 e. m

aster Olof.
Skådespel i5 akter, indelade i8 tablåer, af August Strindberg

äÖQt
„SVEA"

Brand & Liffersäkrings
Aktiebolag

Kontor

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

1899.

Telefon 2770.
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SIAS. N:0 I Te.ef, 893

Akta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren. (^ J
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|r|| fotografiska fiandels* $ Tabriks=
§m*s% Aktiebolaget i finfand

*£££ Helsingfors
I. Fotografiska artiklar,

11. Fonografer, Graphophoner
111. Scioptikons, Kinematografer

Höntgen- och Medicinska,apparater.

% iW2
N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp.

JLutomohiler, Velocipeder.
Kontorsinredningar, Skrifm.askiner.

Mikaelsgatan 1, Itr.

IV.
v.

„SKANE« Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:
Alla dagar Håtel KampMiddagskonsert

Wiener Dmnorhesiern .1. C. Svhwurxfrän kl. 3 e. m

jfiL Jl -Js# JLj <JL «^^ JLs# «*oL -Jr JL# «JL# tr©—
Pmrpi ibi nu unnn

C P TIYBWWTIÅfIfTj Fotografisk Atelier.
N*^» A " Kr A AVAl<iXÅ/^,i--LAi Porträtter ivisitkortsformat å 6 mlz, pr duss

Personerna
Herr Engolbrecht
„ Berlin

Mäster Olof . .
Gerdt, bokprentare
Lars, Olofs broder
Gustaf Wasa . .

Lindroth.
Malmström
Swedberg.
Stavenow
Gistedt.

{; Klintberg,
Precht.
Hultman.
Rosqvist.

Lars Siggesson. riksmarsk
Hans Brask, biskop iLinköping
Måns Sommar, biskop iStrengnäs
Mften ) svartebröderNils )
Hans Windränk, skeppare
En adelsman
Konungens kammarsven
Wilhelm \ schoiares £ Strengnäs klosterskolaNils ) . °
Kyrkvaktaren
Knipperdollink
Fru Christina, Olofs och Lars' moder . . .
Christina, Gerdts dotter
En kvinna
Abedissan iSancta Clara
Kyrkvaktarens hustru

„ Lindh.
/Fru Lindfors.
\Fröken Bonnevie. Herr Gistedt.

„ Lindh.
FruBränder.
Fröken Andersson.
FruKtntberg.
Fru Precht.
Fröken Lindmark

En tysj
En dansk
En småländing
En krogvärd.

Svartebröderoch Sancta Claras kloster systrar Borgarfolk. Soldater

Börjas kl. 7,50 och slutas omkrii g kl.II e. m.

Sundströms Fotografiatclier, Fabiamsgatan 27

J

Unionsgatan 17

Helsingfors SI/ St/
St/ Broderimagasin

Julia Johansson
Glog-atan 5

Stor flyttiiingsrealisation
20 proc. rabatt.

"J9SSS:- Nya Glasmagasinet sssse*
3 Mikaelsgatan 3.

Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & Tricoivaruaffar

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser

Hufvuddepot af Dr. Lahmaiiiis un-
derkläder.

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

Kontor Vestra kajen 18
G. F. CARLANOER.

Alla aftnar

Aftonkonsert
från kl. 8 e. m
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Harald Wasastjemas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
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BODEGA ESPANOLAaktiebolaget Borra Bryggeriet föSailfc:. J3ä_&_i£-i (Etablerad 1883)
Helsingfors.

rekommeii sina välkända ti.lvärkningar af Försäljningiparti och minut afendastäktautländska
01. Iskäiiard.icKa. Läskdrycker samt Mjod Viner Se

Telefon 19 17 SpirituosaAnnonsera
Ständigt lager af färdiga

iluiolkiuii) CtaWitfs BAMIMLAMB.„Program-cfilaåef Beställningar emottages.
Nya Barngarderoben

Passagen.Smörgåsaffär
Michaelsgatan 2 Telef. 491 K. F. Larsson

Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta
JåJls.tietaolagotgas för längre tidJULIUS SJÖGREN IEIS

Itlikaelsgatan 4, Centrals bus.
Obs t Hvarje annonsör får siS QLf, I

tidningen hemsandYlle- och fiikovanmfFär,
29. Fabiansgatan 29.

Generalagent för IWiherty C:o. Z,mt. London.
Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobelintyger,

kretonner m. m. Engelska lampor och metallvaror
Möbler & mattor. Konstnärligt krukmakeri.Välsorteradt lager. Billiga priser

I

—
-4- G-i-a-tls. -4- ■

Tel. 2776. jTäS|iQI* Tel- 2776 Annonser ooh prenumeration emottagas å ticl- A» Halonen
Herrekiperingsaffär.ningens kontor Östra Henriksgatan 1, 2 tr. upp.

Ve0., sågad, klufven, liemkörd, per telef.
Etyfladt och ofrgfiadt virke.

Försumma ej att anonsera så Sängs
några Jediga platser ännu

Prima varor ocli billiga priser
Georgsgatan IS & Nylandsg. 7.

återstå. Fina Hambuirger
Lösnummer i Laurents urbutikPilPOflil! och genom kolportörer. EKBERGS

CIGARRBUTIK.
Alexandersgatan5^ s^.

AKTIEBOLAGET FINSKA JERÄMBRIffI. twwrwiw MöheIsiii-cfee<riEnda Specialfabrik i Finland for
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.

Betydligt billigare än 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 1okt. till
Wilhelmsgatan N:o 6.som finnes är

£mi! Kcftnberg.
HA3131OND.OBS.! Fullständig garanti

som skrifver såväl rysk som vanlig skrift,
Finnes på lager hos?

Carl Jacobsen & C:oCO

Ta£welrasmar,
Speglar,

Omfér fyllningar,
Uteslutande egna fabrikat.

Egen ramlistfabrik istaden

"-ftWwWv*1*Ia £*g?'1Yä^wH/^Afil 11
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien.
Ig -5 t. os s .lo u. -S -i
t» tU "q. _ J-! < 1 ""
Oh> wS O s3-BI p- Ui (A o c....} d
S rri2 5 rt 1

Sven Strindberg & C:o
Norra Esplanadgatan 37.&&$*&&&$*&&

C.E.Lindgrens BorstbinderiafFär,cc Ai
mm* 0

*
JJa^elsfams Alexandersg-. 46. Centrals hus

4*
■B*4 "B*4od

#n & §ok{|anäel 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 billigastepriser.

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

Tornbergs
Pappershandel bläckhornet

4*

4*
Dricksglas släta I: 50 per dussin

d:o med slipad rand I: 80 per duss„©f3timus uär flyttad till
W. Henriksg N:o 14är numera tillgängligt ihandeln.

(Wasa Aktiehanks husfl
Pris Fmk 3:50. Wllh. Lamberg;.

Telef. 23 49.

QBERAKALLAREfM. Middags- å Aftonkonsert. Table tfhote & a la carte
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Svenska teatern.
I förgår var det åter premiére på

svenska teatern.
Mäster Olof, skådespel i 8 akter af

August Strindberg.
Det står visserligen på programmet

att skådespelet endast omfattar 5 akter,
men detta är icke sant. Det är 8 ak-
ter, fast man för att icke skrämma
publiken, såsom i dylika fall är bruk-
ligt, kallar tre af akterna tablåer. Alt-
nog, man spelade Mäster Olof och man
spelade den bra. Hela premiérpubliken
var mangrant församlad och hade tagit
på sig denna estetiskt allvarsfulla stäm-
ning, som anstår ett historiskt skåde-
spel af värde och som ingen, som vill
gå och gälla för värklig vän af stor
och ädel dramatisk konst, under en af-
ton som denna för ett enda ögonblick
far falla ur. Från första akten till
den sista fortfor dennahögtidliga stäm-
ning, afbruten endast af applådernaef-
ter aktsluten, kraftiga ihållande applå-, der, afgifna med värdigt allvar, utan
stormande entusiasm.

Jag behöfver ju icke beskrifva pje-
sen och dess innehåll, ty jag tar för
gifvet att detta icke är obekant för

i^^na_______Ba_____.___ Baa_____-._________._._.____Ma__aa______Ba_.

någon människa, allraminst för de på
höjden af sin tids bildning stående
upper fourhundred som utgöra denna
tidskrifts läsarkrets.

Vi kunna således lugnt öfvergå till
spelet och de spelande. Jag sade att
pjesen speltes bra. Och detta gäller
som totalomdöme, hvilket dock icke
utesluter en eller annan liten anmärk-
ning ienskilda fall. Herr Engelbrecht
spelte titelrollen och gjorde det så bra
som det för hans redan icke alldeles
ungdomliga väsen och figur var möjligt.
Hans sammetslena, kanske altför sam-
metslena organ gjorde sig på de veka!
ställena praktfullt gällande, om man Jock ibland icke kunde undgå en för- j
nimmelse af affektation, och hans dik- 5
tion var så som alltidytterligt vårdad.;
Jag har inte sett någon annan än herr
Engelbrecht spela Mäster Olof, så att
jag inte har någon jämförelsepunkt,
men jag föreställer mig att totalintryk-
ket af den ungdomligt hängifna och
entusiastiska gestalten kan blifva kraf-
t.gare

Gerdt bokpräntare gjordes af herr
Berlin, som lyckades förträffligt. Ma-
skering och karakteristik voro mycket
goda och mot diktionen fans häller in-
tet att anmärka

Försök
Riesterlund $ &o$
nu utkomna extraflna Monpensier, chokoladcocosnotts, valnötts,mandel m. fl. fyllningar

Olofs hustru Christina spelades af
teaterns fagraste dam, fröken Anders- 1
son. Hon är värkligen vacker och Jblond, mycket vacker och mycket blond,
åtminstone idenna roll, en ögonfägnadi ordets sötaste bemärkelse. Dennaegenskap är mycket afundsvärd hosen tiljans adept och ersätter ofta an-
dra små brister, respektive skyler öf-
ver och förmildrar dem. Man kundeom fröken Anderssons spel säga att
hon icke fick tillräckligt färg på rol-len, att flere rätt kraftiga scenergjordes för matt, att hennes diktionvar alt för modäm till den gammal-
dags ramen och att hennes mimikgjorde intryck af att icke vara hö<nutvecklad.

Jag säger att man kunde säga detMen man säger det icke, ty på grundaf ofvan antydda egenskap gjorde frö-ken A. dock af rollen en kvinnlig, sym-patisk personlighet, en söt liten hustru

till Olof, omock icke precis sådan, som
Strindberg, kanske tänkt henne.

Fru Bränder spelade Olofs moder
med kraft och fart såsom vanligt och
hon öfverträffade sig själf i sin speci-
alitet, kämpande af dödskamp och af-
gifvande af kring ryggen blå ringar
slående gutturala dödsrosslingar. En
realistiskt sann, effektfull och ansträn-
gande prestation

Herr Malmström,speladeGustaf Wasa
på ett mästerligt sätt, iallo mästerligt.
Vare det nog sagdt.

Öfriga roller voro mindre betydande
och fylldes alla väl och med omsorg
af sina resp. innehafvare. Man kunde
kanske dock säga att de båda, supiga
och eländiga svartebröderna kunnat gö-
ras litet mera färglagda, men detta är
smaksak, och det är ju iallmänhet
bättre att. iakttaga måtta än att öfver-
drifva.

Jag sade i början att pjesen är nå-
got lång. Och det kan väl inte ne-
kas. Jag såg att några aflägsnade
sig efter (,:te akten och andra efter
sjunde. En af dessa senare, en fet
herre från länstolarna, anmärkte här-
vid i förbigående: „Ku har jag sutti
i fyra timmar och väntat att det sku
sluta, men nu orkar jag inte längre;l
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AXEL PiHLGREN. Torr Genuine Ärraks Pnnsch. Guldmedalj iParis 1889.
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SUOM. TEAÅTTEfH
Keskiviikkona Syysk. 27 p. 1899

aniel Hjort.
Mnrhenäytelmä s:ssä näytöksessä (9:ssä kuvaelmassa)

kirjoittanut Josef Julius Wecksell.
Suomentanut P. Cajander.

Henkilöt

Kaarlo, Södermanlandin herttua
valtion hoitaja

Arvid Stålarm, sodanpäämiesSuo^
Emil Falck

messa Axel Ahlberg

Oskari Salo

Aleksis Rautio

Juhani Fleming, Klaus Flemingin
ja Ebba Stenbocken 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

leski

Adolf Lindfors

Benjamin Leino
Kaarle Halme.

Sigrid, Stålarmin tytär
Katri

■UTmmy Leino.
■Lilli Lähteenoja

K(_rndaEr!ilie!^^^^^^Lalietys^(EvertSuonic^HHLaurentius Paulinus, J kunta 'Eino Salmel^^^HPietari, Vexiönpiispa ) Ruotsista(Otto Närh^^^^B.I
sota.pies______________________________________________________________________________________________.___H

Mi 11 11 11 11 I■1it■]i::i:■■

EvertKa.-si soi.uni.-st;. acneej in lemssa< ,-.,. ■*_.-" v
■TisakkiVanginvartija

Upseereja Turun linnassa. Vieraita. Sotamiehiä
Purun kansaa

(Tapaus v. 1599 Turun linnassa jasen läheisyydessä.)

Ovet avataan k.lo 7. Näytäntö aikaa k.lo V2B
ja loppuu k.lo 11.

persons
§tickmaskiiiei?.

damasker
underkjo

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

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

Th. JVeovius.

Salon Pilsner
serveras å alla rusta klassens

Restauranter =

J. K. Kröckels Bryggeri

fes

u

s»Helsingfors .fiiiomBkiriskalaktiebolagA. WikancSer j ♥ ♥ ♥ ♥
W BelysningsMikonkatu II Tel 303

Oikeita W W Telef. 916Kasarmin':atu 27 ;J£ulfa- ja
JCellosegänliikeViinejä, Monjakkia,

Rommia ja K*ikb"6rejä. Toimittaa sähkövaloa. ro
.F>,

CÖ
=S
CÖccPyytäkää hintaluettelo! $ Kustaa Kallio.Myy sähkötarpeita.

TU

öambrins Restaurant ! .13svsäaA«* «« Unionsgatan 2s.

Beklädnads-Bolaget Aalto & C:oQQQQQQQOeeÖQSivori & * & Mineralvattenfabriken VLdiiijdlai! N:o
Ros.vroar. Paletäer nnh Benlrtztiev för fes'

Merikannon mmmmmmmmmmmwwwwwwwmmmmmmmmmmmÉ§atilfas
snitt och skickliga arbetare

rekommenderar sina tillvärkningar. Priserna särdeles moderataPiaiiomakasiiiii Färdiga kostymer, paletår ochbenkläderpå lagerFabrik & kontor, Lappviksg. N.o 8
Telefon 31 91.

Frackkostymer utliyra;IHelsingissä* Wladimirinkatu 20.
Wiipu ris sa

Aleksanterinkatu 21.
Tel. 5 42.

BeklEdnads-Bolauet Jkalto &C:oo >o©ccc Mangatan _ZV:o 9. Tel. 15 05

Men sådant skall man icke fästa
sig vid. Pjesen är ialla fall af så-
dant värde och så intressant, attåskå-
daren får riklig och gedigen valuta för
den långa kvällen och den spelas så
väl och är så bra uppsatt (alle Achtung!
herr Castegren) att den säkert skall
upplefva en mängd representationer för
fulla hus.

"—
4>- "

Wiener Damorkestern I.C
Schwarz

Hotel Kamp.
Det är tredje gången hr Sclrwarz

och hans orkester gästar vår stad, och
det är tredje gången jag med nöje
strör rosor och går att fälla lyriska
tårar öfver hans fagra tärnor. Den
klichée som pryder vårt blads sista
sida är från orkesterns senaste besök
tärstädes och sedan dess har densamma
ej undergått annan förändring än att
de kvinnliga musikanterna än ytterligare
tilltagit ifägring och charme samt att
deras antal nu ökats med en feminin
pianist, som ingalunda stör den förtju-

Tobaksfabriken

'"SAMSONS"
iTavastehus tillverkningarrekommende
ras åt tobakskännare; försök,,Samson I'
..Samson 2" (Trämunstycken) och "1899"

Jag vill presentera den vårlikt fri-
ska buketten, som vår bild framställer.
Imidten sticker anförarinnan fram sitt
skälmska, blonda hufvud, vän som le-
gendens prinsessa. Engång tidigare
har jag förliknat henne vid ,, Gundel"
i Pelle Molins „Ådalens poesi", ocb
alt framgent rinner denna sällsamma
kvinnogestalt mig i bågen, då jag tju-
sas af freulein Bfarias nordisk fagra
gestalt. Närmast till vänster småler
emot oss direktrisens af Wiener ge-
mtith strålande drag, Hon sköter sina
trummor, pukor, kastagnetter, pipor
klockor och trianglar med en virtuosi-
tet, som gränsar till det underbara,och
dä hon sjunger sina Lieder", är hon
alltid säker om applåden.

Ofvanom fm Schwarz är sällskapets
bepröfvade harmonium-spelerska, alltid

lika fryntlig och glad med. sin undan-
skymda tillvara. De burriga två huf-
vudena till höger, med de svärmiskt
mörka ögonen, tillhöra flöjtisten och

!altfiolen. Ofvan om dem myser den
burleska basfiolens exekverarinna. De

Itvå ännu ej nämnda äro tvänne syskon*
lika fagra under ögonen som säkra på
sina respektiva instrument. Pianisten,
som skada nog icke pryder bilden med
sitt intressanta, extravagant koafferadc
hufvud, får likväl icke glömmas.

Och i denna stilfulla ram af ung-
domlig fägring sitter herr direktorn
själf. lugn och medveten somrastuppen
i sin familj och leder med gillandf
blickar det hela.

Man har berättat att herr Schwarz
året om är öfverhopadmed fördelaktiga
engagement. Senast var honom erbju-
det ett kontrakt på tvänne år iParis,
men han var då redan upptagen af hr
Gummeson. Vi tro gärna att dessa
rykten tala sanning, ty det schwarzska
kapellet är värkligenisitt slag ensamt-
stående både hvad yttre fägring hos
de kvinnliga mcc lemmarna vidkommer
och, hvad än bättre är, äfven hvad A
musikaliska prestationerna vidkommer,

IPubliken, som hvarje afton till sista
plats fyller Hotel Kamps vackra salong,
senterar lifligt musiken och trifves yp-

Sperligt.Herr Gummeson är att gratulera!
Passqmrtout

-^ssi—

Teater och konst

„Hinter Papas Pucken1' är titeln på
en treakts fars af Arthur Lippschitz
och Richard Kessler, hvilken nyligen
uppfördes för första gången å kurtea-
tern i Freienwalde (stad ipreussiska
provinsen Brandenburg) och rönte en
för hvarje akt stegrad succés de rire.

A. Sullivan har fullbordat en ny
komisk opera, i hvilken australiska
busklöpare spela en komisk roll. Mu-
siken bär en lättare karaktär änihans
öfriga värk

I Direktören för Folies Dramatiques
iParis V. Sylvestre har sett sig nöd-
sakad att inställa sina betalningar.—
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Franska Lifforsäkrings-

LURBAiNE,
0,, Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. JS?@l Garantifonden: 98 miljoner Frcs. "ms>^ A)j
gh Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- gg),
'^Å, rmgar af alla slag. Genom samarbetemed gg*Al sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
gh baine et la Seine beviljas de försäkradevid «äjv>
*A sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, IjgAjj hvilka fullkomligt säkerställa såväl (len för- SgjJ)
|gy säkrade ocli hans familj, som ock de per- ég%
Jk soncr, med hvilka lian står i affärsförbin- gg

delse för den oundvikliga förlust, som en f>J_j
g#J) sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- @haA ler en olyckshändelse medföra. Bolagetefter- gg
&(/ skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
0h premierna för hela sjukdomstiden och utbe- gjj)iA tatar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- gg

lig och resten vid dödsfall.
6m Bolaget L'Urbaines försäkringar äro @fr
JK därför särskildt att rekommendera för her- gg

rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
tfgj) större affärsföretag genom lifforsäkring, gfh-
0A emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- gg

samma störingar svårare sjukdomsfall all- (35$
0h tid medföra och hvilka ofta nog bringa bor- jäft)Js* ges- och förlagsmanstora förluster. gg%a() För dessa väsentliga fördelarerfordras
gjg) icke några extra premier utan endast att &h,
*A den försäkrade afstår från den årliga vinst- jgft&) andelen. %&
0h Generalagenttiren:H:fors, Ö. Iloin-iksg. 1. g5Y>

(Barlvon j§j
MMMeMMMMM

I Brefpapper " 1
© rikhaltigaste lager af utländska och inhem- ® |t ska sorter, linierade och olinierade. y J|Firroatryck utföresbiiliyt. a

| Dahlbergs Pappershandel,|"
Alsxsndersgatan 15. ®

W 0
Fotografiska

Fotografering alla dagat
fint arbete utföres,mcdibilhga pilset

Atelieren har undergått remont.
. . ....

M&Jfe.

A Champagne gS

9 Mont de Bruyére I
,g säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

å alla större hotell & restaura-
*

Ernst Tolßssnder. fe
ms. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

tioner

O

Matematiska
instrument,

W

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.

Onsdagen den 27 September 1899

Program
Schwarz1. „Kudi^^

P̂as de Féb
Goublier.

der Lieder, Walzer . Fahrbach
..Hi. Traun

5. Bohemi
Lumbye
Felix.a. Polka co irtant

6. Bunte Blät Potpourri Fischer

i »Wi Rossini
■

T. Ou^
a Esj
). Ver Sprowackernes Gliick. Lie

e. ..Hänsel & ( Humperdinck
Wagner.11. I
Komzak

Herman Lindell
Specialaffär för

Artist- och Ritmaterial
Specialartiklar iritmaterial.

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

„Ritmaterialiehandeln''
0. Henriksgatan, Helsingfors, o. Henriksgatan

VMPVWP Wmm.-
-
r~

!Nutidens förnämsta antiseptiska
toiiettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödar kolerabskterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
riens ocb rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

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

D:r Axel Holst, Professor i allmän helsovård
vid UniversitetetiChristiania.

D:r F. Huedpe. Professor i allmän belsovård
vid UniversitetetiPrag.

H D:r R. Bassercge, Assistent vid Professor K
m Kochs Institut iBerlin.

D:r Girand, vid Munioipallafeoiriästoriet iParis
D:r M. Raskina vid Professor Afanasieffs labo-

ratorium å Kliniska Institutet i St. Pc-
tersburg

D:r K, G. Kuylenstierna, Assistent vidFa.rma
cout. Institutet i Stockholm,- m. Il

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

S Helsingfors iekno Kemiska La-
rn boratorium Söd.a Esplanadg. 8.
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Reidslecß $ &o Reims,
serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos de
flesta vinhandlande såväl i
Helsingfors som;ilandsorten

!«W. <**! ;*&
f- "f- \h

Partiorder upptages å lif-
försäkringsbolaget LTJrbai-
nes'kontor, Ö Henriksgatan

M

i*iittMftMlll

Fredr.

13 57

Ekbei I.

Wiener

Hartelins

(^ Glogatan 3

K'---'\'-'X,X

Sörnäs Pi9sener!'|l
Sörnäs Porter!
Prima råmaterial
Prima vara

SörnäsAktieBryggen.
:■- ■-;>.,-"■.> ,<>,<>,<> -

■ -:■

5
Geodäiiska Matemaati/fi-

instrument. I s/a iyökcluja

w v

te tTjg

Tior

"s, Hii

Herman Lindell
Erityisliike

ja piirustustarpeitaTaitcilia
Erityisaineita Piirustustarpeessa:

Harpikkoja, PiirustusL-.utoja.Kulmikkoviivotti-mia, Pitrustusblokkeja, Pyöreäkirjoitus-,Teksti-j ja Purustusvihkoja, Vesiväreiä. Skaaloja, Vesy
varipensseleitä. Tussia y. m„ y, n^W...........^

ltä'Keßirustustarpe.denkauppa".
irikinkatu, Helsinki, Itä Henrikinkatu

II- !s

kestem J. C. Schwarz

Program.
Nigerl-Marsch
Zigeunerchor avs „Trobadour
rrnhlmgsstimmen, WalzerDuett avs „Traviata" . .Wiener Schwalben,Polka .A B C, Potpourri ....
Ouverture, „Figaro-S Hochzeit" . .Gebirgskmder,WalzerAch könnt'ich noch einmal so liebenLied

10. Fantasie, »Cavalleria rusticana"IJ. 1-nghscher Zapfenstreich. . .12. ilaggensalut, Galopp

Strauss.
Verdi.
Fahrbacl
Kral.

Mozarf
Zielire

Aletter
Mascag
Alberti
Ziehrer

p^

<=*?
52 Ålexandersgatan 52från i) till 7.

■ <
I

t> .-,/>.. > -■
-
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5

s N ri, 1899.

N:o 1. Tel

Edv.
k Koiiflitöri

Helsingfors

Nissens
c^/ världsberömda <g^*s iBröstkaramellerI*\tareg! vai-um. I„n.„- vai-um-

för hosta, förkylning, inflammationiluftröret,
kittlmg istrupen, etc.

Försäljes hos alla herrar Drog- & Kolonialva-
ruhandlande ilandet. Parti från enda tillvarkaren

Nissens Aig Karame.l Fabriks Bolag
Helsing-fors.

Geodeti/lisia
työkaluja.

w

5

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.

Torsdagen den 28 September 1899.

Rosen
Verdi.


