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Jakob tsLjungqvis

lia Atc ierFotografis
Alexandersg. 19

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

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

Axa Lindholm
Tapisseriaffär,

Alexandersgatan 7. Telef. 638

K. G. Lehto
Skrädderiatfär.

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

m. m. Modernt och omsorgsfullt arbete

J£. W. Schalin.
Not- och lustrunienthandel.

Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 12

Största lågoraf Flyglar,I'iaiiiiios. Orgelliavmonior.
iorkosterinstrument. Specialitet: Flyglark fUi
liinos friin Tärldßflrman

CarlBechsteiniBerlin

*»£»€€€«€«
Helsingfors Elektriska' Belysnings Åktieliolag

Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

■&»£»€€€€€«"

€5
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgiives hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 13 September

Georgsgatan 16, Telefon 2770.Inkasso & astighetsbyrå.

Svenska Teatern.
TSZ

Abonnemcnt N:o % fl
Onsdagen den 13 September 1899,

kl 7,30 e. m

För första gången

Lustspel i4 akter af Ludwig Fulda. Fri öfversättning från tyskan

Personerna

Herr BerlinDoktor Bruno Mårtens
Philip Winkler, musikskriftställare „ Hultman

SvedbergHeinz Hagedom, målare

Waldemar Scliolz, tekniker „ Klintberg

Fröken ÄUmanDora Lenz
SundellAmelie Liebert

Fru StavenowToni Leitenberger
Fröken BonnevieLisbeth Gerlach
Herr LindhSteplian,betjent

Scenen är iMårtens villa ien af Berlins förstäder

Börjas kl. 7,50 och slutas omkring kl. 10,is e. m

Sundströms Fotograiiatclier, Fabiansgatan %1

fotografiska Randels- $ fabriKs=
flktiebolaget i Tintand

GTT*"K? A/l ANT Å LIFFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGISTETTIN. percj Stamer.J^^/lVltÅi. Ji.A.^lill, Generalagentur för Finland, Hagasundsgatan 2. '.

(Program**
X W. Eklund & C:o
Skilnadsgatan 19. Telef. 310

Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billiga priser

N:o 6.
«M* DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabians"" 31 ««m
H. W. LILIUS.

&£:>£ Helsingfors $$€§
J. Fotografiska artiklar,

11. Fonografer, &raphophoner
111. Scioptikons,Kinentatografer

Röntgen-och Medicinska apparater.
N. Esr^nadsg. 33, 1 tr. upp

Automobiler, Velocipeder,
Kontorsiziredninffar,Slzrifmaskiner.IV.

v.
Mikaelsgatan i,Itr

& Lifförsäkrmgsaktiebolag:*SKANE", Brand-

mr HOTEL KÄMR-*

taåef
SVEA"

Brand & Liffcrsäkrings
Aktiebolag

Kontor

Norra Esplanadgatan 33. Telefon 228

J. N. Carlander.

1899. h-Ii .
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Akta
Viner ggE* spErßtuosa

direkt importerade från utlacdöt hos
Hjelt & Lindgren.

Dnionsgatan 17

Helsingfors W W
St/ Brodersmagasin

Julia Johansson
Glogatan 5

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

*JSS& Nya Glasmagasinets:-sss*
3 Mikaelsgatan 3

Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & Tricoivaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsoiteradt lager, billiga priser,

Lakmanns un-Hufvuddepot a
derkläder.

Enaamförsäljn. af Jouvins & C:o's
i Grenoble världsberömda handskar.

<ctkMJ^^BP^"\olM

osS^
Kontor Vestra kajen 18

G. F. CARLÄNDER.
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Tornberg-s
Pappershandel

är flyttad till
S. Esplanadg. 12

("Wasa A.ktiebanks hus). Wilh. Lamberg:.
Telef. 23 49.
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Från Stockholms teatrar

Svenska teatern inledde igår sin sä
song med att uppföra Alphonse Dau
dets dramatiserade roman Sappho.

Hvarje läsare af själfva romanen
som eljes näppeligen tillhör den utsökta
berättarens bästa, erinrar sig utan tvif-
vel en monumental scen i dess början,
som sammanfattar hela bokens psyko-
logiska innehåll. Berättelsens hjälte,
Jean Gaussin, har från en vild konst-
närskarnaval förthem den ståtligaFanny
Legrand, en ryktbar parisisk yrkes-
skönhet, känd under namnet Sappho
efter en statyett, till hvilken hon stått
modell, och som gjort hennes första
älskare, skulptören Caoudal, världsbe-
römd. Yr af ungdom och förväntan
lyfter Gaussin sitt vackra byte ur vag-
nen och börjar bära henne de fyra
trapporna till sitt ungkarlsrum. Den
första trappan är det en fröjd att hålla
på sina armar denna strålande börda,
och alla den nyss förgångna festens
nöjesbloss tindra emot honom i hennes
grå ögon. Men redan i den andra
trappan blir leken möda och glädjen
en ansträngning, och i den tredje pu-

står bäraren ,;som en pianoflyttare."
Innan han hunnit upp till sig, har den
nyss eröfrade kvinnan blifvit en tung
last, som han velat gifva alt ivärlden
för att aldrig hafva tagit i sin famn.
Och

—
tillfogar författaren — det var

hela deras historia denna vandring upp
för trapporna i den melankoliska grå
gryningen.

Då romanen sålunda utgör en fram-
ställning af, hur en liaison, begynt ilättsinne, blir stenen, som drar en man
ner ihjälplöst elände, inses det lätt,
att en dramatisering här måste blifva
en förflackning. Det fins en sorts ne-
gativa afgjutningar, ihvilka alt upp-
höjdt iorginalet blir platt, medan det
platta förblir — platt. En sådan ne-
gativ afgjutning af romanen är den
dramatiserade behandlingen af Sappho.
Och utanbokens stämningsrikedom samt
själsliga detaljmåleri kvaistår blott en
skematisk historia af ringa intresse,
'anställd af teaterschablonen. Och det

ar ingen måtta i de löjliga och kon-
ventionella arrangemang, genom hvilka
iandlingen spinnes fram.

Det på flera händer goda och lifgif-
vande spelet göt dock en smula blod i
alt detta skenlif. Det gäller naturligt-
vis egentligen fru Håkansson och hr

Försök
Siesterlund $&o$
nu utkomna extraflna Monpensier chokolar)cocosnotts, valnötts,mandel m. fl.'$,"
Svennberg i pjesens båda hufvudpar-tier

—
och det är alltid med glädjesom manåterser de värderadeartisterna'Jag ar knappast öfvertygad om, attru Håkansson som Fanny skapat dentyp författaren afsett

_
den galliskakvinnan i hennes hetsiga och kalla för-förelse och hennes motsatta och kormmperade instinkter. Fru Håkanssonspred kring gestalten en klarare luften varmare temperatur, en stark fläktaf hjärta och natur, som gör hennesälskares känsla af att vara degraderad

genom sm förbindelse nästan oförklar-lig^ Men irånsedt detta, hur strålandear icke skådespelerskan redan i förstaentrén, skimrande af segerrik ungdomhur robust mänsklig imånga J
ut rott hur gripande och sann islu"
i den härda vintermorgonen,dä åldernsoch nykterhetens kalla klarhet anddi-gen kommer med sin isvind. Skadablott, att den så framstående skådespe-

lerskan kan altjärant så illa behandla
sin stämma, hvilkens matta och klang-
lösa ton alltid är ivägen för hennes
uppsåt. Hr Svennberg kunde ej göra
något alt för intressant af den svage
Jean G-aussin, som iskådesspelet är
ännu mer vindflöjel än iboken. Men
han hade, också han, ställen af god
värkan, särskildt för att uttrycka en
utsliten passions retlighet och förtärande
ångest.

Af bifigurerna utförde hr Eiegomed
rätt mycket humör en gammalfransk
Jeronymus, och iAlice Dorés lilla tra-
giska roll debuterade en dotter till fru
Olefine Moe-Forsell, en ung dam med
ett täckt ansikte och ett älskvärdt upp-
trädande och förhvilkens sceniska möj-
ligheter denna lilla roll knappast kan
ställa något horoskop.

De förtjänta hyllningarne till Sapp-
hos framställarinna uteblefvo ej

— el'
jes var mottagandetaf stycket tämligen
sansadt.
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Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
Aktiebolaget Norra Bryggeriet
rekommenderar sina välkända tillvärkningar af

01. Iskällardricka. Läskdrycker samt Mjöd
Telefon 19 17

QurWsHelsingfors
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2. Telef. 491

JULIUS SJÖGREN
mikaelsgatan 4, Centrals bus.

Ylle- och (rlkovaruafiar.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Tel. 2776. Tel. 2776

Ved, sågad, klufven, hemkörd, — per telef.
Hyfladt och ohyfladt virke.

Klippan!
AKTIEBOLAGET FINSKA JERNSMSFABRIffI.

Enda Specialfabrik i Finland for
JÄRNSÄNGAR o. MADRASSER.

Betydligtbilligare än de utländska.
Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandersgatan 50.

tmil K^nbera.
OBS.! Fullständiggaranti

L&M&M&MM
Annonsera

„<&rocjram~Slaåef"
Annonserna ytterst billiga,särskildt om de ta-

gas för längre tid

/)L IHvarje annonsör får sig />/ /Uös.f
' . ... (Jos.!

tidningen hemsand
—

H- G-ratls. -H
—

■

Annonser och prenumeration emottagas å tid-
ningens kontor Östra Henriksgatan1, 2 tr. upp.

Försumma ej att anonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer.

wmmwwm
Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN

som finnes är

HA3IMOND,
som skrifver såvälrysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien.

4*4ts*4f4ts*<k&4*
Hagelstams # #

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

©t>timus u
är numera tillgängligtihandeln.

Pris Fmk 3:50.

BODEGA ESPANOLa"(Etablerad 1883)
Helsingfors.

Försäljningiparti ochminut afendast äktautland v
Viner &

Spirit uo s a

Ständigt lager af färdiga

BARAMLABDH
Beställningar emottTu^^B^BJ

Nya Barnffarderobeil
Passagen.

K. F. Larsson.
j3llxtietoolaget

IRIS
29. Fabiansgatan 29.

Generalagent förLiberty C:o. Lmt, Loadon
Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobelinWr

kretonner m. m. Engelska lampor och metal!v=
Möbler & mattor. Konstnärligt krukmakeri.

A. Halonen
Herrekiperingsaffär.

Prima varor och billiga priser
Georgsgatan16 & Nylandag.7,

Fina Hamburger

EKBERGS
CIGARRBUTIK52 Alexandersgatan 52.

John Ericsson,
Möbelsiiickeri

Tel.25 36. Mikaelsgatan 22.
DBS.? JVforierna möbelJljteärkga

rafvelrämsurMSpeglar, \\MW
OmförgyllningsLTf

Uteslutande egna fabrikat.
Egen ramlistfabrik istaden.

Sven Strindberg & C:o.Nu, Norra Esplanadgatan 37.
Från 15 September, Boulevardsgatan 1,

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-

ök Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.

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

W. Hendriksg, N:o 14.

Lorens Malmsiråtn, Herrekip@ri



AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
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A. Nikander
Mikonkatu 11. Tel. 303.

Oikeita \\t v!/

g Viinejä, Konjakkia,
Rommia ja Liköörejä,

» Pyytäkää hintaluettelo! «

Telefon1551

i Fris pr flaska 3 mlc 'I i

Helsingfors Elektriska W
Belysnings Aktiebolag
Kasarminkatu 27. Telef. 916.

Toimittaa sähkövaloa.

öambriniRestauram
MineralvattenfabrikenSivori & * 4t

& Merikannon §Anitas
Piaiiomsiksisfini rekommenderar sina tillvärkningar

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

Wiipurissa |Helsingissä
Aleksanterinkatu 21. jjj Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. W Tel. 29 22.
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j Renar hufvudsvålen
3efordrar hårväxten
ingTiides ihårroten1 4gånger i isckaji fnre

■ kaniningen.
'ErhlUas ide flesta apotek| drog- och parfymnirarer

samt iport.l genom

iGUIDOHORNBORG.Helsingörs

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Syysk. 13 p 1899

Vilhelm Cell.
5- näytöksinennäytelmä (12 kuvaelmaaj. Kirjoittanut Frleilrlk»chillcr. Suomentanut E. Tamminen.

Henki1 öt

Herrman Gessler, Schwyzin jaUurinmaavouti
Attinghausenin vapaaherra . .Urich von Rudenz. hanen sisarensa 'poikaM" alther Furst
Wilhelm TellRösselman, pappiKuoni, paimen HBrodi, kalastaja
\V"rni. metsästaja IH
Werner Stauffacher t^^^^^^^^^^^HItel Reding J, SchwyzinkansalaisiJKunz von Gersau ■
Arnold Melchthal "I T.. , IKonrad Baumgarten> Lntervaldenm kans.-g
Struth v.Winkelriedj lalsia H|Jenni, Kalastajapoika ....
Seppi, paimenpoika . . .Rudolf der Harras, Gessleriii tallimesta_^H
Leuthold )huoveja . , .
Vanha kalastaja , .Vanha metsästaja....
Kuuluttaja . .Walther \ _„.,, ,
Wilhelm / Tdl in laPset ■
Bertha von Bruneck, rikas perijätaiH
Hedvig. 'I'ell'in vaimo . bHGertrud, Stauffachorin vaimo .IArmgard \
Mechthild ia!'iiiin.iiUai^-va:i:i..iiiH
EisLetb l^^^^i^H^BH

Aksel Ahlberg.
IJnil Ftlco.
Evert Suonio.
lisakki Lattu.
Benjamin Leino,
Adolf Lindfors.
Uuno Salraela.
Aleksis Rautio.
Otto Närhi.

iKaarle Halme.
[Taavi Pesonen.
(Otto Närhi.

{Oskari Salo.
Hemmo Kallio.
Pietari Alpo.
Hilma Rantanen.
Tyyne Finne.
Eino Salmela.

/Uuno Salmela.
».Pietari Alpo.
Aleksis Rautio.
Otto Närhi.
Kaarlo Keihiis.

/Olga Leino.

Uurin kansalaisia

Maria Rangman,
Kirsti Sainio.
Mimmi Lilhteenoja.

(Olga Salo.
\Mimmy Leino.
VEIH Malm.

Uurin, Schwyzin jaUntenvaldenin kansaa. Sotilaita
Hääsaatto. llunkkeja.

1. Vienvaldstätten järven ranta. (Hyvin lyhyt väliaika)2. fttauffacherin talon edusta. 3. Valther FUrstin luona 4.Uting-hausenm luona. 5. Rlltlin nurmi. (Pitkä väliaika). 6. Tellin maia(Hj-vin lyhyt väliaika). 7. Metsa. (Hyvin lyhyt väliaika). 8. Alt-dorfissa. 9. Vierwaldstätten järven ita-ranta. 10 Atttaghausenlnluona. (Pitkä vftliaikka). 11. Kussnaohtin rotkotie. 12. Avonainenpaikka vuoristossa Tellin majan läheisyydessä.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo 72 8
ja loppuu k:lo 11.

fersons
fjfickmaskinei?,

Stickade varor såsom strumpor, damasker,
barnklädningar. gosskostymer, damtröjor, underkjo-
lar m. m.

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

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

Th. Neovius.

Salon Pilsner
serveras å alla i:sta klassens

Restauranter
K. Kröckels Bryggeri
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Beklädnads-Bolaget Aalto & C:o
Bangatan N:o 9. Telef. 15 05.

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

lt.
Godt material, fin snitt och skickliga arbetare.

Priserna särdeles moderata.
Färdigakostymer, paletår ochbenkläderpå lager.
Frackkostymer uthyras.

Beklädnads-BolagetA.alto& C:o
Hanffatan JV:o 9. Tel. 15 05.

Två furstars kärlek refuserad
af Cavalieri och Otero

De amerikanska tidningarna äro ej
sällan bättre underrättade om pikanta
pariserhistorier än de franska. Sunday
World" berättade nyligen på följande
sätt, huruledes La Cavalieri och la belleOtero utdelat två uppseendeväckandekorgar i sommar.

Furst Peter Bariatinski älskade LaCavalieri, den förtjusande italienskadansösen på Bergére. Hon försökte
a^ka Peter, men fann slutligen att det
var ett misstag och sände ryssen till-
ba«a till S:t Petersburg med den upp-
maningen, att om han någonsin kommer1111 Paris igen, så skall han göra sina
«»ök samtidigt med att La Cavalieriar frånvarande. Hon skref till honom:

»Jag älskar Felicien mer än jag al-
la d

dlg> °' ädle furste från ett St° rt
f. " Jag ämnar bli hans hustru, och
!.n händiga uppvaktning hos mig och
■* essa ekipager, hästar och landt-

allen> som du erbjuder mig, kunde
»anleda Felicien att misstänka, att

e alt står rätt till mellan dig och
]S> ty min älskade är en mycket svart-sjuk man- « J

af
elicien är det förnamn, som bäres

en parisisk journalist

och författare, som är mycket en vogue
och har betydande talang. —

Den andra historien, i hvilken la
belle Otero är hjältinnan, skulle kunna
berättas nästan med samma ord.

Prins Alfred af Monaco älskade
Otero, som aldrig kunde älska Alfred,
hvad hon än af medlidande med honom
då och då bevektes attsäga. Hon har
nu skickat honom ut på hans favorit-
nöje som är segling med sträng tillsä-
gelse att aldrig mera störahenne igen.

Så sade den spanska dansösen till
prinsen: nJag älskar Georges och äm-

nar gifta mig med honom, och edra
besökhos mig, min prins, och alla dessa
diamanter och saker, som ni tvingar
på mig, vålla mig blott sorg, ty Geor-
ges är svartsjuk."

Den ifrågavarande Georges är hr
Georges d'E^parbes, en ung, vacker och
rik fransk författare.
Isina hufvuddrag äro de två histo-

rierna lika som två bär: två furstar,

två balettstjärnor, två författare.
Författarna ba vackra roller här:

hjärnans seger ofver guld och titlar.
Man vet ännu icke hvad slutet skall

bli på La Cavalieriä och Oteros små
kärleksaffärer; men parisarna spekulera.
Man säger: „Antag, att Champsaur
och d'Esparbes skulle låta vinna sig at
dessa flickors uppriktiga och ömma

känslor samt skulle glömmaoch forlåta

deras förtid och gifta sig meddem
livad sedan?

Skola dessa två dansöser,som lefvat
i de internationella vaudevillernas blän-
dande glans blifva goda, blygsamma
och stillsamma hustrur?

La Cavalieri har iett öppet bref i
tidningarna dementerat de synliga upp-
gifterna om att hon skulle ingå gifter-
mål med furst Bariatinski. Hon säger
däri följande vackra och sanna ord:

BHuru olika allting synes för en
kvinna som älskar, och hvilken ständig
anledning till att handla rätt, när hon
känner, att en god, rättskaffens man
blifvit intresserad ihennes lif — en
man, som är villig att leda henne och
hvars aktning hon önskar vinna."

Och Otero instämmer,

—*""►-

Notiser.—
Huru stor skadeersättning får

han? Den bekante franske skådespe-
laren Coquelin d. y. har till en fransk
tidning insändt följande:

-Ärade hr chefredaktör!
Jag skulle nyligen på avenue Wa-

gram bestiga en spårvagn; mitt mål var
en familj, bestående af en gammal fru
med en förtjusande dotter. Jag slår
vad om, att jag skulle ha gift mig med

flickan. På den gamla damens enträgna
begäran hade jag påtagit hvita benklä-
der, ty hon tålde inga andra. Na,när
vagnen skulle vika om hörnet och jag
skulle stiga på, rycker den till — och
jag blir öfverstänkt med gatsmuts, som
förvandlar den vackra hvita färgen på
mina benkläder till gråfläckig. Jag
kunde naturligtvis ej komma itid till
den gamla frun, hon blef rasande och
ville aldrig se mig mer.

Kan ni nu säga mig, hr redaktör,
hur stor skadeersättning jag kan på-
räkna, för det första för det förlorade
giftermålet och för det andra förmina
fördärfvade benklader?

Er sant tillgifne
Coquelin."

Härpå svarar tidningen
Om den unga damen ifråga blott

var förtjusande, men i öfrigtingenting
nvärd", kan han troligen påräkna blott
ersättning för de skadade benkläderna."-*>—"

prick alltid

jMonopole sec"!

N. Esplanadg. 33 & Unionsg. 28.



:m. EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alsxandersg, 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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Wj I4» Nutidens lornämsß septiska Ä

\m toile

# Franska

"IDOPÉi set,,
ReidslecK $ &o Reims,

■ serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos de
flesta vinliandlande såväl i
Helsingforssomilandsorten

i 111
Partiorder upptages å lif-

försäkringsbolaget L'Urbai-
■^■■neskontor, O. Hennksgatan
Tgj N:o 1. Tel. 13 57.

ti1itn m %iI» ttim

Fredr. Etlv. Ekberd.

liiiri k Konditori
52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

Nissens
världsberömda J&A

Bröstkarameller *

ede

lurmens vård

eberr , vi

en minut

tet 1

Chnsti

11 hels

§ lIRRiIINF 8 Iför tändernas o^^^^^^HW hm UliUrllllMmy g § dödar kolerab,kter^^^^^BBl Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. gmiuu^^^^^^ÄR*| . Garantifonden: 98 miljoner Frcs. 9 rieir^B
■>y> Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- <äjg)\ S'

ringar af alla slag. Genom samarbete med *%Z ;':'"
sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- 4*

gÄI baiiic et la Seine beviljas de försäkradevid cgjv. B D:r^^^^Hsjukdom och olycksfall särskilda förmåner, ,■'" iväiW^^MS^ hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- sg^ S , i^jl^H
05V säkrade och hans familj, som ock de per- ÄV J» D:r Ax®'

TV°'st| !
söner, med lnilka han stär iaftarsförbin- I.A vld Limversitetet^^^^^^^^^^"'^sp<delse för den oundvikliga förlust, som en S qt p nuecjpe Profes-^^^^BiÄJJ)
'sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- gJJ\ V

""
iTTnfvAraitAfflt i |',-^B

leren olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- jgr w
skänker nämligen, såsom allmänt bekant, D:r R. Bassenge, Aswi.-:.-:^Bpremierna för hela sjukdomstiden och utbe- {Sjh St Kochs Institut i i'^ taiar 3

4 af kapitalet,cm sjukdomen är obot- 5?
lig ock resten vid dödsfall. %i)) & D:r Girand, vid MvmieipaM

iä)S Bolaget L'UrbaiiitiB försäkringar äro JB _
■ , /,

därför särskildt att rekommendera förher- M D:r M- Ra.skma
o
v'(J,.f^^^^^^^^^^H

rar affärsmän, dä det gäller att säkerställa W) M '''"f"j^J^j^
större affärsföretag genom lifförsäkring, |g}- K tursburi^^j
emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- S D:r K,d^TSSS^siSt^n^^^^lsamma störingarsvårare

)
sjukdomsfall all- » ceut lustitutet { Stockholm, m. 11. ■&/$' tid medföraoch hvilka otta nog brmgabor- &Jh JS H

ges- och förlagsman stora förluster. JSc .'.' tt + -n i » Tit^n- B# För des!a väsentliga fördelarerfordras # 1 Fmnes tIU salu a Drog- ■
0^ icke några extra premier utan endast att éfa m affärer m. fl. ställen samt iparti. ■
£& den försäkrade afstår från den årliga vinst- *ge<! C ■

andelen , « Helsingfors Tekno Kemiska La- M0^ (xeneralagenturen:H:fors, O. Henriksg. 1. äyh » J 1

P^«/*«^« 08) 1boratorium Södra Esplanadg. 8.1g tt^ar/ i?o/j c/inorring. ; s |

t Bi^efpapper " J^^^^^^H^^^l
O rikhaltigaste lager af utländska och inhem- » F ULU^Igjllojtkd .ri.LCIICIj

ska sorter, linierade och olinierade. V i^^^^^|^^^^^H
a Firmatrsrck utföresbilligt a

| Dahlbergs Pappershandel,I"
Alexandersgatan85. » fint arbete utföres,irled billigapnM

ZO®O£^t !>3<&.§ifr.Q4S t.G<fc.e4&.9^,34&30e Al cli(M-(Mi liar 1111(i('n£i^nMnoM^B

bolaget

Selander,

lustitutet iSt. Pc-

I

t
I

W. Hartelins £a?

Öt^ Glogatan 3. £*P
s;ar från 9 till 7,

PilseneH mjl Champagne

3 Mont de Bruyére
säljes iminut hos de flesta Herrar handlande

Prima råmaterialServeras a alla s^^SJ^tioner^ParttlageiMios^M Prima varaErnst Tollander.
5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43, HörnasAktie bryggeri.

Herman Lindell
Specialailar lör^^^^^^H

Artist- och Ritmaterial

nM

Sörnäs
ourndS

r-"~

-
.<■>

Matematiska Geodätiska Maiemaatilli-Specialartiklar iritmaterial,
instrument instrument. sia työkalujaCirkelbestick, Ritbräden, Vinkellinealer, Rit

block. Rundskrifts-, Text- och Rithäften. Äkva
relifärger, Skalor, Akvarellpenslar, Tusch, etc

Ritmaterialiehandeln''.
Ö. Henriksgatan, Helsingfors, Ö. Henriksgatan

Hotel Kamp.
Wiener Danien-Orchestern I rf*Schwartz.

Onsdagen den 13 September 1899.
I

'■■""ii

Program

"» « - ?'

J. C Schw
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■ kittling istrupen, etc.
Försaljes hos alla herrar Drog- & Kolonialvl■L^ ruhandlande i landet. Parti från enda tillvärkared

Nissens Ång Karamell Fabriks Bolag
Helsingfors.—

|
— '

y ,

Herman Lindell T~b b

yå ■»"-^fc^b^^Ei^^^^^

Erityisliike

Taiteilia ja piirustustarpeita
Er/tyisaineita Piirustustarpeessa:

Karpikkoja, Piirustuslautoja, Kulmikkoviivotti-mia, Piirustusblokkeja, Pyöreäkirjoitus-, Teksti-ja Purustusvihkoja, Vesivärejä, Skaaloia. Vesi-vanpensseleitä. Tussia y. m., y. m.
Piirustustarpe:denkauppa".

Ita Henrikinkatu, Helsinki, Itä Henrikinkatu.

arz

1899,

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.

Torsdagen den 14 September 1899

Program
1: Cospi, Marsch Schwarz.i. Amoretten, Intermezzo Schmeling-
f Uuverture zti .Maritana". . . Wallace.t lrntS

1
r,vier Augen, Polka-Mazur. .Hellmesbergero. Mandolmenständcben Desormes.b. i-ragmente avs ..Zigeunerbaron" . . Strauss.

Verdi
Träns
Kräks

V' ICa.nt'asie avs »Aida" , .l«. Wiener Praterleben, Walzer . .J. Khng, khng, W:r Lied ....ju. »aisonbilder, Potpourri
stucl Eilenberg.

Ziehver.12. Sensationsnachrioiit,' Galopp

Geodetillisia
työkaluja.


