
GERMANIA F̂ö =̂l^EBoLAG _. STETTIN. Ferd, stamer.

&rogram~
A. W. Eklund & C:o
Skilnadsgatan 19. Telef. 310

Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billiga priser

N:o 5.
gaiSS^LJAJNIEL NYBLTN FOTOGRAF. Fabiansg. 31. €€«.
H. W. LSLIUS.

Ljungqvists

h Atelierogra
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

Utför omsorgsfullt och till billiga
riser allt fotografiskt arbete såväl
iom som utom atelieren.

Axa Lindholm
roniocflfiottii'idpissöridTiar,

Älexandersgatan 7. Telef. 638

JT. Cr. Z,eht®
Skz-ädderia&är.

Fredriksgatan 40. Telefon 19 14
Lager affina tyger och färdigakostymer

m. m. Modernt och omsorgsfullt arbete.

M. W. Schalin.
Not- och lustrumenthandel.

Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 12 51
Största lager af Flyglar,Pianinos, Orgellarmonier
iorkestfrinstrumciit. Specialitet:Flyglar &H».iiinos från yiirldslirmsin

Carl Bechsteiu iBerlin

$$:

elsingfors Elektriska i

Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916.

erverar elektrisk belysning.
Säljer elektriska materialier. j■

$&

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Söndagen den 10 September

Inkasso & Fastighetsbyrå.

Svenska Teatern.
Söndagen den 10 September 1899,

kl 7,30 e. m

För femte gången

Per Olsson ocb hans
käring.

Komedi ur folklitvet i3 akter af Gustaf af Geijerstam.

Personerna

Per Olsson, bonde
Katrina, hans hustru
Erker, deras son
Olof, Pers son iiörsta giftet

Jöns iNöbbelöf,bonde
Anna Brita, lians hustru
Lisa, deras dotter
Fattig-Johan,Per Olssons bror
Anders, vestgöte, kringresande handlande
Sanna, Pors piga
Kalle, tillfällig hjelpdräng

Bondfolk
Spelas ivåra dagar

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

Sundströms Fotograflatelier, Fabiansgatan 27,

fotografiska fiandels= $ fabriks-
Aktiebolaget i Tittland

$^y^ Helsingfors
I. Fotografiska artiklar,

11. Fonografer, Graph.oph.on.er
111. Scioptikons, Kinematografer

Röntgen-och Medicinska apparater.
N. Esplanadsg:. 33, i tr. upp.

A.utomobiler, Velocipeder.
Kontorsinredningar,Skrifmaskiner.

Mikaelsgatan 1, Itr.

IV.
v.

«SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:"e

WT HOTEL KAMP. "»i
JLTEiJ-EÄ -AJPOiXiO.

■^—i PHIAmi5^ I IS UU mm 4JiiÉLJ a

O T> Tb^rYDT^TT* ATTT Fotografisk Atelier.
-1. Xl X JOL|J~ii-« X/A^-XLXi Porträtter ivisitkortsformat å 6 m.R, pr duss
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Brand &. Liffcrsäkrings
Aktiebolag

Kontor

Norra Esplanadgatan 33. Telefon 228

J. N. Carlander.

1899.

Georgsgatan 16, Telefon 2770
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Mikonkatu ivr
_ .. 8Mikaelsgat. ly'° l 'elet> öp3

Akta
Viner och spGrituosa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17.

Helsingfors M/ SM
SM Broderimagasin

Julia Johansson
Glogatan 5.

Herr Svedberg,
Fru Preeht
Herr Klintberg,

Stor flyttningsrealisation
Hultman

„ Lindh 20 proc. rabatt.
-»»s&s Nya G-lasmagasinet ->;:-ss«»-

Fröken Lindmark 3 Mikaclsg-atan 3
Oscar Alexsiz.Fru Klintberg

Herr Stavenow TahfsG.„ Malmström
Fru Lindh Ylle & IriGotvaruaffär
Herr Eosqvist

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorterade lager, billiga priser,

Hufvuddepot af Dr.Lahmaims un-
derkläder.

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

(ÄfflE^^pHöp^^iiÄß
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Kontor Vestra kajen 18
G. F. GARLANDER.
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N. Esplanadg. 31
(Catonis hus.)



Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4
Aktiebolaget Norra Bryggeriet
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BODEGA ESPANÖIT
(Etablerad 1883)

Helsingfors.SUOW. TEAATTERI.
rekommenderar sina välkända tillvärkningar af

Öl. Iskällardricka. Läskdrycker samt Mjöd
Försäljningiparti ochminut afendast äktautland

Viner &Sunnuntaina Syysk. 10 p. 1899
Telefon 19 17 Sp iritnosa

Kello 5. Ständigt lager af färdigaHelsiiiite CliWs cJltennetuitla Hinnoitla. BAKJXJIJLAIEEH
Savon sjdämessä. Beställlll:■■■■■ '■:■ "'^^^^H^B

Nya Bamgarderoh^
Passagen.Smörgåsaffär

ILieliaels' aLuJß 491 K. F. Larsson,Kansan tapojen kuvaus 3-näytöksinen huvinäytelmä.
Kirjoittanut Martti VuoriJULIUS SJÖGREN J^.Jstiebolaget

IIiISHenki1ö t
Itlikaelsgatan 4, Centrals bus. Tobias Saxbäck, rovasti . . . .Emil .Falck.

Gunilla, ruustinna Mimmy Leino.
Asarias Pöllänen,nuori talonpoikaHemmo Kallio.
Heta. hanen äitinsä Olga Salo.
Tahvo Mansikka, mökkiläinen. . Taavi Pesonen.
Kustaava, hanen toinen vaimonsa iHnm^Li^eenoia

29. Fabiansgatan 29

Ylle- och trikovaruaffiir. Generalagent för Liberty C:o. Lmt. .London
Möbeltyger: halfsiden, velveteen. gobelintva*

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

Tel. 2776.|[Jf|JOI^ TeL 2776
sestä aviosta LilliHögdahl.

/Aleksis Rautio
\olga Leino.

A. Halonen
Herrekiperingsaffär.Edla, sisäpiika pappilassa

Pölläsenpalvelijoita
Kirsti Suonio

Ved, sågad, klufven, hemkörd,

Hyfladt och ohyfisdt virke. Prima varor och billiga priser
Georgsgatan16 & Nylandsg. 7,Kihlaus. Fina HaiaibisrgerKlippan! 1-näytöksinen huvinäytelmä. Kirj. Aleksis Kivi \l\lCisÅjisißsimj!

Henkilöt

EenokkTJ kraatareita. vanlioja /lisakki Lattu.
Eautio.
Lähteeaoja

bl.'fa Leiuo.

EKBERGS
Eeva
Jooseppi, Aapelin oppipoika 52 CIGARRBUTIK

Alexandersgatan 52.
AKTIEBOLAGET FINSKA JERNSÅNGSFABRIKM. Ovet avataan k:lo 1/25. Näytäntö alkaa k:lo 5 ja John Ericssonloppuu k:lo V2B

Enda Specialfabrik i Finland for
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER. RfflSto©lssii©keriBetydligt billigare än de utländska
Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandersgatan 50.

Den enda värkligt praktiska SKKIF MASKIN Tel. 25 36. Mikaelsgatan 22

Emil Rcbnberg.
som finnes är

JL Speglar, Sfr 9^|
Oznfoz-@yllnin.ffar,

Uteslutande egna fabrikat.
Esen ramlistfabrik istaden.

koderna möbel tHluärkas.
lIA 3131OND,OBS.! FullstaiidiK garanti

som skrifver såvälrysk som vanlig skrift.
Finnes på lager hos

sa ", zS fl f—i
"

J
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Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien,

Sven Strindberg & C:o.
Ull, Norra Esplanadgatan37.

Från 15 September,Boulevardsgatan 1$*4f4*s*s*4*4*s*4*
C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,* * Sokljanäel

Alexandersg1.46. Centrals hus
Alla sorters finare och gröfreBorstar &PenslarTamburmattor &, Rottingpiskor,Toilettvålar.Amykos. Parfymer, Badsvamp, Kammar af alla slag, Speglar & Toi

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

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 duss.
AV. Hendriksg. N:o 14.

©f>timus"är flyttad till

S. Esplanadg. 12
(Wasa, A-ktiehanks hus).

är numera tillgängligtihandeln
é Wilh. Lamberg:.

Telef. 23 49.

Pris Fmk 3: 5O

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. T^TThw. ,h
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Konsten att läsa teaterkri-
tiker,

(Efter tyskan.)

En teaterrecensents yrke är obehag-
ligt. Han kan absolut inte varanågon
människa till behag. Berömmer han
en skådespelare, så förarga sig de an-
dra; berömmer han alla de medvär-
kande, så förargar sig den som tycker
sig vara mest framstående. Publiken
fordrar, att kritiken skall vara pikant.
Tadlar kritikern altså, så behagar detta
visserligen publiken, men skådespelarna
får han till fiende. Tadlar han ett bra
stycke, så går publiken Jika fullt pä
teatern, och direktörenskrattar ut ho-
nom: berömmer han däremot ett svegt
skådespel, sä går det oaktadt ingen
människa dit, och direktören är argpå
bonom, emedan hans skrifveri gör så
föga intryck pä mänskligheten. Upp-
hetsar han sig till hög sedlig förbi;t-
-ring öfver att skådespelaren hr X. slår
omkring sig med armarna för mycket,
så kan han vara säker på. att hr X.
nästa gäng icke skall försumma att
sparka med benen också. Tadlar han
fröken Y. för att hon alltid äter upp
sista stafvelsen ihvart ord. sä kan man

hälla hundra mot ett, att hon nästa
gång slukar de näst sista stafvelserna
också.

Grifver han i dag en författare det
enträgna rådet att söka åstadkomma
en mera fördjupad karaktärsteckning.
eå kan han bestämdt räkna på att i
nästa pjäs personerna äro ännu mera
ytliga och schablonmässiga.

Korteligen: recensenten är ständigt
en Sisyphos, som utan hopp och utan
resultat vältar den tunga stenen uppför
klippan.

Afven i ett annat obehagligt läge
befinner sig kritikern, idet han näm-
ligen icke får säga alt hvad han tän-
ker. Gjorde han det, så skulle han
fördärfva affären för livarje teaterdi-
rektör, fråntaga publiken all tro på
skådespelarna. Bådadera sakerna äro
ur praktisk synpunkt ogörliga. Där-
för ha herrar recensenter sett sig om
etter en utväg och värkligen funnit en
sädan.

Utvägen heter frasen. Däraf be-
tjäna sig recensenterna med stor för-
del. Frasen förhindrar oangenäma stö-
tar åt olika håll, och afven förfarna
läsare komma icke strax underfund
med trasemas betyd<-l~e.

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

Skall jag öppna läsarnas ögon?Hvem vet om icke recensenterna aftacket skola rifva ögonen ur mig där-för? Må så vara i alla fall. Jagskall åtminstone öfversätta några af deallra gångbaraste fraserna:
X-teaterns utomordentligt flitia-a direktion, oaflåtligt bemödande sig Omatt ständigt bjuda publiken nytt ochmtressant, har åter igår afto

*
ifvien premiär". Det klingar vackert.Härmed är ivärkligheten uttryckt althvad nägon kan begära: beröm åt di-rektionen, uppmaning åt publiken attgenom talrikt besökt belöna ett så red->gt sträfvande etc. etc. Men hvadbetyder frasen, öfversatt från recen-sentspräket till svenska? IngentiD.an-nat an: X-teat ems direktion har 5gjord otur med sina nyheter. Intetenda stycke gör succés. Isin fö^lan kommer den med ett nytt strun -

Program j hopp att ändtligen finna något som kan göra slut på^en so gW

ebben i dess kassa. Dess likasom
hvarje annan direktions oaflåtliga be-
mödande går blott ut på att finna nå-
gon pjäs, som drar", och skulle än
stycket dra" tio år isträck så vore
det den mest glänsande belöning, som en
direktör eftersträfvar för sin Bflit".

~
»I går debuterade fröken A. som

sköna Helena. Öfver hennes framställ-
ning sväfvade en värkligt poetisk doft.
Med välgörande kyskhet och täckaste
kvinnlighet förstod hon att undvika alla
de klippor, som rollen i alt för stort an-
tal innehåller". Storartadt! Den värde
läsaren ser framför sig den unga da-
men bildskön, med långt, eget, blondt
lär, med en himmelsk mildhet iansik-
tet. Det måste ha varit en förtjusande
Helena.

Du milde himmel! Ofvan anförda
fras betyder blott, att fröken A- icke
tar en aning om spel, att hon står
där —

förlåt ordet
—

som en stock
och att hon icke ens har kunnat låta
en enda af rollens roliga pointer kom-
ma till sin rätt.

»Hr B:s Mefisto var en ytterst orgi;
nell prestation. Framför alt måste «
ge vårt fulla erkännande ät det kon-
sekventa genomförandet af den sträng1

realistiskt uppfattadekaraktären.'' Där

« s

per telef.

Lorens Malmström,Hei^^^ T



/^XEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889
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SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Syysk. 10 p 1899

MeHo 8.
dllenneiuilla Rinnoilla.

Figaron häät.
(Le Mariage de Figaro.)

5-näytöksinenhuvinäytelmä. Kirjoittanut
C. de Beaumarchais

Henkilö t
åvi Almaviva,Andalusianmaa-
.herra . . , , , . , . Axel AhlbergKreivitär Rosine,hanen puolisonsaKirsti SuonicFigaro, kreivin kamaripalvelijaJ-BHHflHfl1innan ylivartija ....HSuzanne,kreivittären rn-inunri , H
kamarineitsyt ja Figaronmor-H
sian Olga Salo,

Antonio, linnanpuutarlmri, Suzan

Adolf Lindfors

Aleksis Eautio
Olga Leino.

nen eno ja Fanchetten isa .Fanehette, Antonion tytär . . .Chérubin, kreivin ensimmäinenho-
vipoika

Bartholo, lääkäri Sevillasta. . .
Basile,_ kreivittären musiikki-opet-

LilliHögdahl,
Emil Falck.

taja Kaarle HalmeMarceline, talouden hoitajatar lin
nassa Mimmy Leino

Don Gusman Brid'oison, sovinto-
oikeuden tuomari Taavi PesonenDoublemain, oikeuden sihteeri. .Oskari Salo.Pedrillo, kreivin ratsupalvelija. .Evert Suonio.

Oikeudenpalvelija Eino Salmela.
Linnan palvelusväkeä. Kylan tyttösiäja talonpoi-

kaiskanssa
Tapahtumapaikka Aguas-Frescas-linnassa

Sevillan luona

Ovet avataan k:lo Va 8- Näytäntö alkaa k:lo 8
ja loppuu k:lo II

Helsingfors Elektriska ¥
w Belysnings

\i;
vt/

i A. Nikander
Mikonkatu 11. Tel. 303.

Oikeita, vi/ vi;

«/ Viinejä, Konj&kkia,
\i> Rommia ja JLiköörejä,

«- Pyytäkää hintaluettelo! »

Kasarminkatu 27

Toimittaa sähkövaloa.

6ambrini Kestaurant

ca

fersons

LA
jzri^

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

underkjo-

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

Th. Neoirius.

Salon Pilsner
serveras å alla i:sta klassens

Restauranter
J. K. Kröckels Bryggeri

.\m\\\♥ ♥ ♥ ♥ 3

cJCulfa- ja
JCellosepänliiße

N3

■P»Hustaa Kallie.

Aktiebolag
Telef. 916 o

B

Myy sähkötarpeita.

Brkéffi> f\z**\ ilnionsgatan 2s.

&>

£

Sivori & 4t 4t
& Merikannon
Piaiiaiiinkasiiiii

Wiipurissa § H e 1singis sa
Aleksanterinkatu 21. Jjj Wladimirinkalu 20.

Tel. 5 42. W Tel. 29 22.

© e©©©QQOQ©©OQ©
Mineralvattenfabriken

§anrtas
rekommenderar sina tillvärkningar

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

oooe '000' o

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

Kostymer, Paletåer och BenkläeSer för fest-
, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och omvisit-

sorgsfullt.
Godt materia], fin snitt och skickliga arbetare.

Priserna särdeles moderata.
Färdigakostymer, paletår och benkläderpå lager.
Frackkostymer uthyras.

Beklädnads-BolagetJkalto &C:o
Bangatan N:o 9. Tel. 15 O5

ffi

1

ha vi det! Strängt realistiskt har han
spelat rollen. Hvad betyder det, öf-
versatt på vårt språk? Så mycket jag
vet ungefär följande: hr B. har hvar-
ken uppfattat rollen diaboliskt, ellerhumoristiskt, eller ironiskt, eller på nå-
got som hälst själfständigt sätt, utan
bara pratar på i vanlig konversations-
ton och gör därtill några ur det mest
Prosaiska hvardagslifvet lånade gäster,
■uigen människa känner sig egentligen
Jj resserad af hela prestationen, men

man måste ha hänsyn till skådespelarneeller direktören och följaktligenhjälper
man sig med frasen om den stränga
realismen. Realism kallar recensenten
1 våra dagar alt på scenen som erinrar
om nattrock och tofflor eller husmank °st. Om någon „härskar sig" kraf-
hgt, om någon ger sin förargelse till-
känna genom att ursinnigt slita upp
deD tiUknäppta rocken, öm någon pä
scenen putsar glasögonen med en näs-
duk, eller om han rent af snyter sig
. ack då har han spelat sin roll yp-

perligt realistiskt! Nå, gärna för mig!
»fröken C. utvecklade åter en ut-

omordentlig munterhet och abandon."
"»> man måste vara artig mot da-

merua. Jjan an inte gärna Säga:
roken C. har för sin framställningaf

suwetter valt sig den förste bäste
gatpojke till förebild, så fullständigt
°kvinnli gt utmanande och fräckt va!

hennes uppträdande! Dä hjälper sig
kritiken med det högst poleradt for-
made ordet abandon."

En alldeles oemotståndlig värkan
framkallade hr D. genom sin torra hu-
mor". Herr D. har nämligen att spela
en ytterst tacksam", elegant, kvick
älskare och bonvivant. Nu läser han
upp rollen utan att ändra en min och
utan att särskildt betona ett enda ord.
Var han det oaktadt icke istånd att

helt och hållet B slå ihjäl", som det
heter på teaterspråket, alla de vitzar,
slagord och skämtsamma vändningar,
med hvilka författaren rikligen iörsett
rollen, så upptäcker recensenten hos
honom torr humor. Notabene: denna
torra humor förekommer blott hos
konstnärer", som spela hufvudroller
och som publiken tror på"; hos se-

kunda eller tertiära talanger skulle man

kalla ett sådant spelsätt outhärdligt
tråkigt och löjligt.

Det må vara nog med dessa exem-
pel. Kanske skall mången härigenom
förstå, hvaraf det kommersig, att hans
omdöme imånga punkter sä ofta full
ständigt skiljer sig från de högtärade
recensenternas.

Notiser.
— Modellen till Millets „Ange-

lus". Iden i Loadon utkommande
Artist" berättar N. Peacock ett och
annat om Adéle Marier, som blifvit
odödlig genom Millets berömda tafla„Angelus".

Hon föddes 1841 i Barbizon vid
Fontainebleau och tillbragte hela sitt
lif där. Då hennes moder dog, blef
hon upptagen i sin morfaders, en väf-
vares från Böhmen, hus. Vid 17 års
ålder kom hon till Millet som ett slags
hus- och barnjungfru. Adéles fina an-
siktsuttryck och det behagfulla öfver
hela hennes apparition tilltalade genast
målaren, och snart förekom hon oupp-
hörligt på hans skisser och taflor, bl.
a. 1859 på Angelus u.

Och hvetn var mannen, som står
bredvid henne på fältet, lyssnande till
aftonklockans ljud? Var det en vän,
och blef han måhända hennes make.
sedan de på taflan förenats inför all
världens ögoD? Det vore poetiskt, men
lifvet är prosa. Adéle hade ingenting
annat om honom att beiätta än: nC'é-
tait un bomme.

"
På taflan, som betin-

gat det högsta försäljningspris bland
alla moderna målningar, se vi en tarr-
lig tjänsteflicka och en landtstrykare.

som var för obetydlig för att stanna i
denna flickas minne!

Adéle Marier föredrog „Väntan"
bland alla sin husbondes taflor; hon är
där afbildad som en bondhustru, som,
med handen skuggande ögonen, står
vid dörren af sin stuga och ser bort i
fjärran

—
Paul Lindau har nyligen full-

bordat ett nytt 3-akts helaftonstycke.

—
■ Meyerbeers musikaliskt-litte-

rära kvarlåtenskap skulle enligt den
aflidnes eget förordnande ofientliggöras
30 år efter hans död. Tonsättaren
afled 1864 och offentliggörandet,som i
Tyskland motses med spänd väntan,
skulle för länge sedan ägt rum om icke
hans efterlämnade anförvanter råkat i
tvist om lämplighetendäraf, hvarigenom
saken på obestämd tid blifvit ytterli-
gare uppskjuten.

"—<►—"

prick alltid

»JVionopole sec"!. Esplanadg. 33 & Unionsg. 28,



:m, EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Aiexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. @l
e*£ Garantifonden: 98 miljoner Frcs. W
ofr Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- éfl\<*Sj? ringar af alla slag. Genom samarbetemed "^f&(/ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
gfr liaiue et la Seine beviljas de försäkradevid $h
■g^ sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, 58^S^ hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- &£*/
o\, säkrade och lians familj, som ock de per- {?%,
'*%£ söner, med hvilka lian står iaffärsförbin- Js

delse för den oundvikliga förlust, som en '%£))
&fr sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- {Sfr

ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- jSf
<%£}/ skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
<2% premierna för hela sjukdomstiden och utbe- &Ti\*^v talar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- *3^lig och resten vid dödsfall.
&K Bolaget L'Urbahies försäkringar äro &h,<*^ därför särskildt att rekommenderaför lier- gg^
%&) rar affärsmän, då det gäller att säkerställa S3SJI

större affärsföretag genom liftorsäkring, jgÄ,
emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-
samma störingar svårare sjukdomsfall all-

gjjfr*, tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor-j§? ges- och förlagsmanstora förluster. giL®^) För dessaväsentliga fördelarerfordras igjji
icke några extra premier utan endast att ggfc
den försäkradeafstår från den årliga vinst- j«^
andelen. S^
Generalagenturen:H:fors, (). Henriksg. 1. &fo

©art von éfånorring. pj

9*9***»***e«»*B*9«>»*«*«

H^efpappei* "
9 rikhaltigaste lager af utländska och inhem-
V ska sorter, linierade och olinierade. V

a Firmatryck utfOrss billigt X
| Dahlbergs Pappershandel,|
® Alexaiidersgatan15. Tt

W. Hartelins
Fotografiska Atelier,

gt£ Glogatan 3. £*P
Fotografering alla dagar från 9 till 7,
fint arbete utföres,med billiga priser.

Atelieren har undergått remont.

Fredr. Edv. Ekberd.
En fr opidlUll
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52 Ålexandersgatan 52.
Helsingfors

Nissens
BrSstkaramellcr

Champagne

£| Mont de Bruyére å
,© säljes iminut hos de flesta Herrar handlande.

Serveras å alla större hotell & restaura- *
tioner. Partilagerhos Jl

Ernst T"i!i'"" fBg" fa-
&'. MaqasinsqcJan 3. Tel. 18 43

Matematiska
instrument,

w

Herman Lindell
Specialaffär för

Artist- och Ritmaterial
Specialartiklar iritmaterial.

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

In1'Ritmaterialiehand<3
Ö. Henriksgatan, Helsingfors, Ö. Hen ■iksgatan,

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.

Söndagen den 10 September 1899.

Program
Mahr
Eobourdi

1. Havthorne. Marsch.
2. Alla Stella confidente. Eomanze . .
3. Ouverture zu Die lustigen Weiber

v. Windsor" Nicolai.
Schamann,
Délibes.
Zeller.

"i. Alpenzauber,Polka-Mazur. .
5. Intermezzo avs Maila" .
6. Fragmente avs Vogelhändler

7. Fantasie ans ..Luciadi Lammernioor" Donizetti.
8. Espana. Walzer "Waldteufel.
9. \ erlorenes Gliiek, Lied Sprowacker

10. Solveigs Sång avs »Peer Gynt" . . Grieg.
11. Musikalische Zeitscnrift. Potpoun-i .Urlaub.
12. Richards Galopp. . .

'
Ertl.

Måndagen den II September 5899.

Program:
1. Prater Marsch Richter.
2. Gavotte des Souhaits Gauvin,
3. Ouverture, Stradella" .Flotow.
■i. Frauenherz, Polka-Mazur. . . . . Strauss.5. Babillage Gillet.6. Fantasie avs nFaust" Gounod

'. Ouvertnre, Die scliöne Galathé
8, Xachtscliwärmer. AValzer. . .
!'. Weisst du Mufcterl, Lied. . .

10. "Wiener Specialitäten.Potpourri
Jl. Quadrille avs „Carmen.0 . . .
12. Storm Galopp

Suppé.
Ziehrer.
Kmschera.
Klimsoh.
BizetJ
Komzak

Helsingfors. Hulvudstadsbladets Nya Tryckeri. 1599

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.
Tisdagen den 12 September 1899

Program.
Wien— Paris, Marsch . . ErtJMendiant damour. Aubade....Goublier.Uuverture zu »Italienerin in Algier" Eossini.Boccaccio, Walzer &. .Suppé.Emzug der Gaste auf die Wartburg Wagner.lantaSle avs ,Häusel & Grethel" Humperdinck

7. Fragmente ms .Der lustige Krieg» Strauss.8. Die Welle, Walzer . .
°

Métra9 Paraphi-ase tiber die Loreley '. '. ." Keswadba
t

SS dlese Blume Dir'Lied -
■ Wagner.

19 tiBe\*nnte' Potpourri ....Sdnvarz.12. Brahms Marsch Ischpold.

igmos

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödar kolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
riens och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

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

D:r Axel Holst, Professor iallmän helsovård
vid Universiteteti Christiania.

D:r F. Huedpe, Professor iallmän helsovård
vid UniversitetetiPrag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor E
Kochs InstitutiBerlin.

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

ratorium å KliniskaInstitutet i St. Pc-
tersburg.

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vidFarma-
cent. Institutet iStockholm, m. fl

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

y^yyCf^y<>"<y"<v o^XrXK

Sörnäs Pilseneiw-»!
1 Sörnäs Porter! m|
I Prima råmaterial^! |

!iB&få&få£&&£ékM>ål& dX <> > ,<kL4K v.**- .■"■'-.!^

Geodätiska Matemaatilli-
instrument. sia työkctluja

w

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.

Herman Lindell
Erityisliike

Taiteilia ja piirustustarpeita
Erityisaineita Piirustustarpeessa:

Karpikkoja, Piirustuslautoja,Kulmikkoviivotti-mia, Pnrustusblokkeja, Pyöreäkirjoitus-, Teksti-ja Piirustusvihkoja, Vesivärejä, Skaaloja. Vesi-vanpensseleitä, Tussia y. m., y. m.
..Piirustustappeidenkauppa".

Ita Henrikinkatu, Helsinki, Itä Henrikinkatu.
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ChninnnflTiQlldllllldpu
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Reldslecß $ &o Reims,
serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos de
flesta vinliancllande såväl i
Helsingfors somilandsorten

Partiorder upptages å lif-
fördäkringsbolaget L'Urbai-
nes kontor, Ö. Henriksgatan
N:o 1. Tel 13 57

i^i^HiiiHi

Geodetillisia
työkaluja.

w


