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Jakob Ljungqvists

fiska itclierIkra
Alexandersg. 19

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

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

Äxa Lindholm
Tapisseriaffär,

Alexandersgatan 7. Telef. 638

K. G. I^ehto
Skrädderiaffär.

Fredriksgatan 40. Telefon 1914
La^er affina tyger ocli färdigakostymer

m. m. Modernt och omsorgsfullt arbete.

M. W. Schålin.
Not- och lustrumenthandel.

Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 12 51

Största lager af Flyglar,Piaiiinos. Orgplhanuonier
korkesteriustrumcnt. Specialitet: Flyglar k Pia'
ninos frjin Tarldsflrman

Carl Bechstein iBerlin

Helsingfors Elektriska
1 Belysnings Aktiebolag
IKasärngatan 27. Telef. 916.

Ijiierverar elektrisk belysning.
W Säljer elektriska materialier.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Fredagen den 8 September

"Georgsgatan 16, Telefon 2770.

Svenska Teatern.
Fredagen den 8 September 1899,

kl 7,30 e. m
CE2en

För fjärde gången

Per Olsson och hans
käring.

Komedi ur folkliivet i3 akter af Gustaf af Geijerstam

Personerna

Per Olsson, bonde Herr Svedberg,

Fru PrechtKatrina, hans hustru
Erker, deras son Hen1 Klintberg,

HultmanOlof, Pers son i första giftet
„ LindhJöns iNöbbelöf,bonde

Fröken LindmarkAnna Brita, lians hustru
Fru KlintbergLisa, deras dotter
Herr StavenowFattig-Johan, Per Olssons bror

MalmströmAnders, vestgöte,kringresande handlande
Fru LindhSanna, Pers piga
Herr EosqvistKalle, tillfällig hjelpdräng

Bondfolk
Spelas ivåra dagar

Börjas kl. 7,» och slutas omkring kl. 10 e. m.

Sundströms Fotografiatclier, Fabiansgatan 27

PtERMAN A LIFFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAG ISTETTIN. F
_

H Stamerm^i.VITAi.A.IIAXX Qeneralagentur för Fin.and, Hagasundsgatan a. erd> tamer-

ogram~
A W. EkiuiÉd & C:o
Skilnadsgatan 19. Telef. 310.

Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billiga priser

N:o 4.
«»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. €€€€*
H. W. LBLIUS. inkasso & Fastighetsbyrå.

fotografiska Randels- $ ?abriks=
flßticbolaget i finland

-£:^ Helsingfors €€€#
J. Fotografiska, artiklar,

11. Fonografer, Graphophoner
TJI Scioptikons, Kinematografer
Mållöntgen- och Medicinska,apparater.
11l N. Esplanadsg. 33, > tr. upp.

Velocipeder.
torsinredningar, Skrifmaskmer.TV.

V.

Bränd- & Liflörsäkrmgsaktiebolag

■■"HOTEL KAMP. *"■

aået
SVEA"

Brand &. Liffcrsäkrings
Aktiebolag

Kontor

Norra Esplanaclgatan 33. Telefon 228

J. N. Carlander.

1899.
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Akta

IfÉner och spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
Unionsgatan 17

Helsingfors W W
W Broderimagasin

Julia Johansson
Glogalan 5

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

■sassss Nya Glasmagasinet &ss«*
3 Mikaelsg-atan 3

Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727,

Välsorteradt lager, billiga priser,

Hufvuddepot af Dr.Lahmaiiiis un-
derkläder.

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

/4S§äß®Hf§*^"\fiJJj

Kontor Vestra kajen 18
G. F. GfIRLANQER.
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N. Esplanadg. 31A—^ """"^"^TTtTT Fotografisk Atelier.
P. Dl'B^lBi^AÄii Porträtter imitkortsformat å 6 mJk, pr duss (Ca*onis h'js.)



Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
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BODEGA ESPANOLAAktiebolaget Norra Bryggeriet (Etablerad 1883)
Helsingfors.rekommenderar sina välkända tillrärkningar af

Försäljningipartioch minutafendast äktautländsk01. Iskällare!,icka. Läskdrycker samt Mjöd Viner &
Telefon 19 17 Ä piritti o sa.Annonsera

Ständigt lager af färdiga

Fl01 1ii^l.löij) ClaiWs BAll \K^AJ>JKI|,„Program-cßlaåef" Beställningar emottages.
Nya. Ma,TJig-a,rderohen

Passagen.
Smörgåsaffär

Michaels aL.iJM2- Tpjpf 4 91 K. F. Larsson
Annonserna ytterst billiga, särskildt om do ta-

JULIUS SJÖGREN gas för längre tid

Itlikaelsgatan 4, Centrals bus.
/}A / var Je annonsör får sig e%i #
C/ C/o*» , . , -i C/£/o»«tidningen hemsand

J^ls tietaolagot
iRIS

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

Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobelintyger
kretonner m. m. Engelska lampor och metallvarorMöbler & mattor. Konstnärligt krukmakeri.

Ylle- och trikovaruafßir.
Välsorteradt lager. Billiga priser

1 -f- OratlS.-I-— ■

Tel. 2776.BliSIiÉ^ i* Tel. 2776 Annonser och prenumeration emottagas å tid
ningens kontor Östra Henriksgatan 1, 2 tr. upp

A. Halonen
Herrekipsringsafär.V&éLf sågad, klufven, hemkörd, per telef.

Ktfftaett och oii^flarit virke.
Försumma ej att asionsera så länge

några lediga platser ännu
Prima varor och billiga priser

Georgsgatan 16 & Nylandsg, 7,

återstå Fina Heeiijyrger
Lösnummer i Laurents urbutikKlippan! och genom kolportörer, EKBERGS

CIGARRBUTIK52 52.Alexandersgatan

AKTIEBOLAGET FINSKA JERSSISGSFABRIKEN HFPtPffPfWf John Ericsson,
Enda Specialfabrik i Finland för

JÄRNSÄNGAR o, MADRASSER.Är Möbelsnickeri[■■HHKilgfelBetydligt billigare än de utländska
Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandersgatan 50.

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN Tel. 25 36. Mikaelsgatan 22,
som finnes är egs.f Moderna möbel tiilvärkas.€mil R«bnberg.

H-AMMOND.OBS.! Fullständiggaranti

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

Carl Jacobsen & C:o

Tafvelramsir,Speglar, Sfr \f/
Omförg-yllmiM^ar,

Uteslutande egna fabrikat.
Egen ramlistfabrik istaden.

Helsingfors,
Generalagenterför Finland & Skandinavien,
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- Sven Strindberg & C:o.

Nu, Norra Esplanadgatan 37,
Från 15 September,Boulevardsgatan 14f4f4f4f4f4f4f4f4f

C.E.Lsndgreos Borstbinderiaffär,
Alexandersg-. 46. Centrals husHagelstams * *
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.

Tornbergs
Pappershandel

Det länge bebådade och efterfrågade, af
Herr J. G. Breitholtz konstruerade nya
bläckhornet Dricksglas släta I: 50 per dussin

d:o med slipad rand I: 80 per dussär flyttad till ?,©tstimus u
Hendriksg N:o 14är numera tillgängligtihandeln.S. Esplanadg. 12

(Wasa A.ktieh&nks hus). 4? Fris Fmlc 3: 5O Lambero*.
Telef. 23 49

pPERAKÄttAREN. Middags- & Aftonkoni^i TabirÄt^TF^ti

:e3
z ,pq

o +,

"
m

Ix, « o S

z-
O -i
q:>-

:O

Spansk varieté
Af Pierre Loti

Besökom en af Madrids krogar, livars
kunder äro män af folket med vid-

-1 skyggiga hattar och höga gördlar, to-. reros i lägre grader och drängar från. tjurfäktningsbanan, lösdrifvare,gatstry-
kare. Midt isalen en estrad, där ett
par tre gitarrspelare sitta och där sto-> lar vänta på de uppträdandekvinnorna.

; Det är paus, mellanakt, och dessa kvin-
nor, sångerskorna, sitta spridda vid
borden bland männen, upphetsande dem
att dricka: alla vissnade, kläddaiglit-
ter, med barmen höljd af en fransad
sjal af crépon de Chine och ihåret
en ros.

Emellertid har stället, hur dälig dess
t

publik än är, en viss gemytlig stäin-
k

ning; ingenting oroande eller olycksbä-, dande, när, som i de parisiska kroghå-
lorna.

Musiken skall börja och turen att
sjunga har kommit till den där flickan.

j som sitter och skämtar så grofkornigt
med männen: hon går upp och sätter
sig pä estraden, och under ett ögon-
blick af eftertanke och tystnad förän-
dras hennes ansikte. Ett sista litet

diskret småleende åt männen, som
druoko med henne, och som för resten
nu också tystnat, och hon står där helt
allvarsam; ett slags vördnad har gripit
henne, instinktlik vördnad förmusiken,
för det mysterium som slumrar under
musiken; en vördnad för den sång hon
skall sjunga och ihvilken upprepas
som i alla Andalusiens sånger kärle-
kens bottenlösa sorg ...

Ah, hvilket afstånd mellan denna
flicka och en chanteuseinågon af våra
franska sångknejper vid tullarna, hvil-
ken bereder sig att stämma upp någon
grofkornig idiotism !

Guitarrerna preludiera, och det är
ett slag3gällt rasslande, liknande gräs-
hoppornas musik under sommaren pä
en enslig gräsplan; därefter, under det
att det lätta hoppandet på mellansträn-
garna fortfar, börja bassträngarna en
obestämd ångestfull sång, som man
skulle vilja jämföramed en ung mans
röst, som fordom varit vacker, men nu
vore sjuk, förstämd och försvinnande
vid dödens annalkande. Sångerskan
lyssnar, ty nu är ögonblicket kommet
för henne att intonera en
pä samma gång hon bereder sin klang-
Fulla strupe för de besynnerliga vocali-
serna tyckes hon också bereda sin själ

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

3 för hvad sången skall säga; hon ser- icke mera männen, som äro där, ellersakerna; hennes ögon, hälft slutna
i skåda bakåt; i djupet af sitt minne
i återfinner hon kanske någon älskare- från fordom, för hvilken hon lidit kär-> lekens hemlighetsfulla ångest, innan honblef ett gatans barn ... Och plötsligtbörjar hon sin sång genom att med

■ vidöppen mun utstöta ett varginneropöfverraskande och sönderslitande, fulltaf en oändlig orientalisk sorgsenheterinrande om det genomträngande lju-det af oboen och de arabiska muezzi-nernas falsett. De gamla andalusiska
sångerna börja alltid så, med ett ån-
gestrop, och upprepa alltid under denena eller andra formen inaivt bild-
språk kärlekens och dödens kval. Isalen har hvarje buller tystnat: kun-derna med de bruna, slätrakade ansik-
tena lyssna passionerade: deras ögon
som voro fulla af djuriskhet och skugga]
reflektera nu likasom en aflägsen eld!

Och flickan förlänger sitt skrisä länge
hennes andedräkt räcker; därefter låter
hon det sjunka ända till basnoterna
och slutar det med ett slags förstämd
drill, som oaktadt sin sorgsenhet är lika
hoppande och lätt som guitarrernas
ackompanjemang.

De strofer, som följa, börja alla med
samma ångestrop och berätta historien
om en ung torero, som ödet skiljer
från hans brud, och som dör af kär-
lek ...

Kär sångerskan har slutat, skicka
de hänförda männen henne sina hattar
med bön att hon skall ett ögonblick
sätta dem en efter annan på sitthufvud.

Och de öfverhopa henne med lof-
ord..

Hon småler i sin triumf, men blyg-
samt, nobiliserad för ett ögonblick och
renad genom musiken. Då hon på all-
män begäran tar sin sång da capo,har
hon på hufvudet en stor grå sombrero
med platta brätten för att behaga sin
utvalde beundrare för kvällen. Med
sina gåtfulla och sorgsna ögon är hon
nästan vacker så, nästan kysk

—
honI

som inästa ögonblick skall idruckna!
mäns sällskap berusa sig med vin . . ]

Lorens Malmstirom, Herrekiperiffi
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Stickade varor såsom strumpor, damasker,
harnklädningar. gosskostymer, damtröjor, underkjo-

3, * VAflu-ARK

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

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

Th. Weovius.
Renar hufvudsvålen
Befordrar hårväxten

Salon PilsnerErhilLlea ide fieata apotek
drog- och p&rfyinafl~B.rer

aaintipart.i fcenom
GUIOOHORUBORG.Helsingfors

serveras å alla i:sta klassens
Pria pr flaaka 3 mk

Restauranter
Kröckels Bryggeri

.RuomHH likancSei* Helsingfors Elektriska w
w Belysnings AktiebolagMikonkatu 11. Tel. 303

Kasarminkatu 27. Telef. 966Viinejä, Monjalzkia,
Romixiia ja JLilcöörejä,

JCulfa- ja
JCelfosejjänfiiße

Rustaa Hajlio.
Ylöspanee sähkövaloa.

Pyytäkää hintaluettelo!

Myy sähkötarpeita.

Gambrini Restaurant
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Telefon T531
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Benjamin Leino

LilliHögdahl

kx.el Ahlberg

Hilma Rantanen

Evert Suonio.
Sven Fietarinpoika Bagge, Oului^^^^^^^^lvouti Hemm^Kalliö
balomon Maununpoika Ille, Eöt-

Eino Salmela
Ano-

V:mi.i-Jll 1,.'! , '^^^^^^^^HAksel .hiliiiiiuiipoiliaIvurki^^Hlan herra
Olavi Stenbock, Flemingin huovi-

Aleksis Eautio.

päällikkö Kaarle Halme.
Tuomas Trall Turun pormestari Pietari Alpo.
HannuSåger,Turkulainenkauppiaslisakki Lattu.
Sokea vaimo Mimmi Lähteenoja,
Hanen tyttärensä tytär ....TvyneFinne.

Kansaa ja huoveja. Aika: Marraskuu 1592.
Paikka: Proloogi:Herttualankylan luona lilhelläLiuk-

sialaa Kangasalla.
l;n näytös:Liuksialassa.
2:n näytös: Turan tuomiokirkon sakaristossa
3:s näytös:Turun linnassa.

Ovet avataan k:lo J/,.a Näytäntö alkaa k:lo 8
ja loppuu k:lo II

tio
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lar in. m.

J. K.
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MineralvattenfabrikenSivori & é &
é Merikannon §anifas

Godt material, fin snitt och skickliga arbetare.
Priserna särdeles moderata.Piaiaoßmikasiiiii rekommenderar sina tillvärkningar

Färdiga kostymer,paletåroch benkläderpå lagerFabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 31 91.

Wiipurissa §' He 1 s ingis s a
Aleksanterinkatu 21. >|j Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. vi> Tel. 29 22.

Frackkostymer uthyras.
ttelzlädnads-JBolagetA.alto &C:oQQQQQOQ* Bangatan JV:o 9. Tel. 15 O5

0000 Beklädnads-Bolaget Äaito & C:o
Bangatan N:o 9. Telef. 15 05.

Kostymer, Paletåer och Benkiäder för fest-, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om
sorgsfullt

AXEL PIHLGREjiTorr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 183S
fersons

l^ficßmasßiitet?.
t. -■Oi! vj å

Ä^äk -&~S>£l_-Lji
*'?xT —

H

SS^ss

■» __

!

\\ I

3UOM. TEAATTERi.
Lauvantaina Syysk. 9 p. 1899

Mello 8.
ddlonnefuiKa Rinnoitla.

Kaarioa Maununtytär.
)-naytoksinennäytelinii proloosjineen. Kirioitranut

Jalmari Finne

Henkilöt
Kaarina Maununtytär,Ruotsin ku-

ninkaan Erik XlVlnen leski. Olga Salo.KustaaErikinpoika, lianenpoikansa Oskari Salo-Lncus Erici, Önomen piispa . . Emil Falck.Klaus ErikinpoikaFleming,marski,

-

Oilzeitci

'éfup.

Suomen j-lihaltija
Juhana Klaunpoika Fleming, ha-nen Is:ta vuotias poikansa .
Aksel Steninpoika Leijonhufvud,Raseporin vouti : . . . .
EvertKaarlenpoikaHorn,Kankais-

ten herra, 16:ta vuotias. .
Henrik KlaunpoikaTott,Kirinie

i2
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a Man dansar också på dessa estrader," til! ljudet af guitarrer, handklappnin-
gar och sånger. Det är vanligen en

-" enda flicka, som utför en andalusiski dans, under det att de andra, som skola"
dansa isin tur, sitta kvar bakomhenne
för att accompagnera henne med stamp-
ningar och rop.

1 Och detta erinrar åter om Arabien,
f detta synes härleda sig från en viss

dans, som österländska arméer utföra.
1 Ibörjan är det knappast annat än en

serie åtbörder, utmanande eller stolta,. tf och det är blott ett långsamt balanse-» rande nästan på ett och samma ställe,
med sällsamt behagfulla åtbörder, med

t rtjusande gester med nakna armar.
I Hufvudet böjes bakåt, munnen öppnas
fe °cli ögonen slutas, nästan som för att"

tobjuda till en kyss. Och flickan, som
v nyss var ful och alldaglig, blifver nä-
-9 stan vacker.
; Därefter bli rörelserna snabbare och
| uttrycksfullare: attityderna bli meraut-" ffianande och utbjudande;höfternas ryt-

miska rörelser bli uppenbart lasciva...t»ekan, som hade börjatmed att bli
vacker blott, blir nu nästan åtrå värd,

1 genom mjukheten och behaget ide orm-
;a ro're]ser, som låta allahennes kropps

nindade linjer framträda under den
tanna dräkten. De andra på estradenuppagga henne genom skrik eller genom
tlllroP af hennes namn: Eh la Jua-

fete
~

Ditå!" eller la Manolita!" eller Car-
men!" och slå takten med handklapp-
ningar, slå takten med klackarne mot
golfvet, fortare alt jämt fortare, enur-
sinnig bachanalisk takt. O, du gamla
mystiska och sinliga Arabien, här åter-

finner man dig ännu efter sekler! ...
Du gamla Arabien med dina klagande
flöjter, dina ljuft beundransvärda sån-
ger, dina flämtande danser, dina yrande
tamburiner!... Under krogkundernas
sombreros lysa ögonen.Hon fäktar och
vänder på sig, flickan, som alla männen
betrakta, och ända till det ögonblick,
då hon stannar, likasom döende,idet
hon låtsar en sista spasmodisk, rörelse,
tyckes hela salen ryckt med af den
rytmiska och snabba vaggningen på
hennes höfter.

Det är brutalt, det är af en vild rå-
het, men detta förhärligande af det
köttsliga bevarar dock en kvasistorhet,

emedan det hela tiden oaflåtligt tages

på allvar; dessa män ur det lägre fol-
ket, som samlas där för att lyssna och
se, 'ha ännu icke, som de våra, hunnit
till det cyniska småleendet och öfver
det sätt, hvarpå de roa sig, fortfar ett

visst skönhetsideal att sväfva. Samma
afstånd, som finnes mellan de nyss om-
nämnda sångerna och vara musikkaféers
kupletter, skiljer också denna kärleks-
dans från den simpla kadrilj med upp-
lyfta ben och aplika vridningar, som

rasar på våra baler iutkanterna. För
att hinna till dettaoförsynta förhånande
af allting, som är vår företrädesrätt,
behöfver Spanien hinna ännu längre i
framåtskridande;det behöfver ännu un-
der många år välgärningarna af lek-
mannaundervisniDgen,frikostigt bedrif-
ven bland massorna, tidningar islö-
sande mängd och — framför alt

—
mindre rökelseide gamla katedralerna,
mindre rökelse och mindre böner.

"— o—

Notiser.— Dödsfall, En af Spaniens mest
berömda skådespelare, Emilio Mario,
har idessa dagar aflidit i Madrid af
hjärnförlamning. Han var född 1838
iGranada och hette egentligen Mario
Lopez Chaves. Vid 16 års ålder biet
han elev vid konservatoriet iMadrid,
1870 for han till Havanna, och då han
återkom därifrån, stod han isitt ryk-
tes fulla glans. Kort därefter började
han sin bana som teaterdirektör och
impressario.

— Mounet-Suily i Stockholm.
Den franske skådespelarenMounet Sulh
väntas under vintern till Stockholm för

att med eget sällskap uppträda å K.
teatern. Det franska sällskapet kommer
antagligen att uppträdaidecember må-
nad. Repertoaren skall omfatta Mou-
net-Sullys förnämsta uppgifter på det
högreskädspelets område, såsom Haml-et", „Othello" samt Sophokles RoiOidipe", hvilken anses vara hans glans-
roll. Sammanlagdt skola fem fcreställ-
ningar gifvas

— De stora filharmoniska kon-
serterna i Berlin under Arthur Ni-
kischa ledning komma att äga rum
(måndagarna) 9 och 23 okt., 13, 27
november, 11 dcc, 8 januari (1900)
29 jan., 12 och 20 febr. samt 12 mars.

— Theodor Thomas iChicago
tillhör antalet af dem, som med sina
orkestrar komma att uppträda i Paris
under utställningen.
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% Frsnska Lsfförsäkrings- %
I bolase. g

gZ Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. gjjgt Garantifonden: 98 miljoner Frcs. g*
0y Bolaget meddelar fördelaktiga försak- |g)

ringar af alla slag. Genom samarbetemed
*0j sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
gJJ> liaine et la Seine beviljas de försäkradevid

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- S^

gJY säkrade och lians familj, som ock (le per- |$V
söner, med hvilka han stiir i affiirsförbin- ~j*;&)) delse för den oundvikliga förlust, som en \J)j

&jfi: sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 05Y
leren olyckshändelsemedföra. Bolaget efter-
skänker nämligen, såsom allmänt bekant,

0\ premierna för hela sjukdomstiden och utbe- ggji
taxar a/iaf kapitalet, om sjukdomen är obot-
lig och resten vid dödsfall.

0\ Bolaget L'Urbaines försäkringar äro @h
därför särskildt att rekommendera för lier-

S§) rar aflarsmän, dä det gäller alt säkerställa
0)-, större affärsföretag genom lifförsäkring,
5? emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- «j^

samma störingar svårare sjukdomsfall all- **s)j
&k\ tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- gg)g£l ges- och förlagsmanstora förluster.
%!s) För dessaväsentliga fördelarerfordras

icke liiigra extra premier utan endast att @fr,
den försäkradeafstår från den årliga vinst- JS'andelen. . «K

Generalagenturen: H:fors, Ö. Henriksg. 1. 0f
J oarlvon
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« Urefpapper «
V v
0 rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "
$ ska sorter, linierade och olinierade. v
|Firmatryck utföresbilligt. |
| Dahlbergs Pappershandel,|
St flißxaiidtspstiatan 15. il
%T®>te'Z>%*®>-®-t>®<tlfc@<^<£®<^^£%*&&<&P

W. Hartelins £*p

Fotografiska Atelier,
Glogatan 3. £$?

Fotografering alla dagar från 9 till 7
fint ai

Ate]
Dete utföres,med billigaprisei
eren har undergått remont.

\ -yvv<F ■:' '-,-">,' -,{ ;,-■ -r'v wvy■-<■;.■ vy■<y^\"y"vy v,

P Sörnäs Pilseoer! ||
Söroäs Porterl 1

I Prima råmaterial.
« Prima vara. m

SörnäsAktieBryggeri.
'.> .'■:> /,<■■>■:■■ Ä\ ,<;■ a>.,a>>.',>. ,-■..:-■ 'A>A>

Fredr.
Bn rrpri

*w Champagne

3 Mont de Bruyére
i^ säljes iminut hos de flesta Herrar handlande.

Serveras å alla större hotoll & restaura-'
tioner. Partila£er hos

Ernst TcHamJer.
S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

Matematiska
instrument,

W

Herman Lindell
Specialaffär för

Artist- och Ritmateriai
Specialartiklar iritmaterial.

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

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

imgrngMtgmti

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödarkolerab&kterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
rien3 och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

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

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

D:r F. Huedpe. Professor i ullman helsovård
vid UniversitetetiPrag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor R
Kochs Institut i Berlin.

D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjefslabo

ratorium å Kliniska Institutet iSt. Pc
tersburg.

D:r K. G.Kuylenstierna, Assistent vid Farma-
ceut. Institutet i Stockholm, m. fl.

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Espianadg. 8.
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pcfsiecfi $ &o Reims,
serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos de
flesta vinhandlande såväl i
Helsingfors somilandsorten

É- É- É-

Partiorder upptages å lif-
försäkringsbolaget LTUrbai-
nes kontor, Ö. Henriksgatan
N:o 1. Tel 13 57

*%%%%%%%*%%%%

Geodätiska
'

Matemaatilli-
instrument, i sia työkaluja

Herman Lindell
Erityisliike

Taitcilia ja piirustustarpeita
Erityisaineita P/irustustarpeessa:

Karpikkoja, Piirustuslautoja, Kulmikkoviivotti-
mia, Piirustusblokkeja, Pyöreäkirjoitus-, Teksti-ja Piirustusvihkoja, Vesivärejä, Skaaloja, Vesi-
V ,'.ri|ll-|)ssr|ntä Tll-.51,, v. m ll^^^^^^B

Itä Hol'iirustustarpeidenkauppa".
inrikinkatu, Helsinki, Itä Henrikinkatu
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Edv. Ekberd.

52 Alexandersgatan 52.
Helsingfors

Nissens

BrSstkarameller

Geodetillisia
iyökaluja.

w

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchestern
I. C. Schwartz.

Fredagen den 8 September 1899

Program

1. Die Waffen hoch, Marsch
"2. Avs Liebe. Gavotte....
3. Ouverture, ,Leichte Cavallerie
4. Vision, Polka-Mazur. . . .

Ricbter
Stritzl.
Suppé.
Ziehrer

5. Im c .mbre separée, Lied Henberger
Bizet.6. Fantas- ans „Carmen

RossiniV. Ouverture, La irazza ladra"
Lineke
Eilenb
Brahn

.miede, Idx9. In der
10. Wiege
11. Die E
12. Budap

pourri. Conra
Wirtht Mars Wiener Damorkestern J. C. Schwarz

Helsingfors, ETufvuds dets Nya Tryck

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

I. C. Schwartz.

Lördagen den 9 September 1899

Program.
1- Tirolermarsch2. Madrigal a Ja Marquise
o. Uuverture, »Martha"4. Monte Cristo, Walzer .'o. Serenade.
6. Fantasie, 11 Trovatore
'" Tramnbiiaer, Fantasie.
Q

ei\ den Wellen- Walzer
■ " ilie brnish patrol10. Mutterseelenallein, Lied11. Suomalaisia, Potpourriu Honeymon,Marsch

Schwara
Goublier
Flotow.
Kotlar.
Moskowsky
Verdi.

Luraby
Kosas.
Asch.
Abt.

Eose


