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Tidning för Helsingfors C^A. W. Eklund & C:o
Skilnadsgatan 19. Telef. 310.

SVEA"
Brand & Lifforsäkrings

AktiebolagTeatrar och Konserter.Välsorteradt lager af

7^
PO:

Kontor

Viner b Spirituösa
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Norra Esplanatlgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.billiga priser
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Jakob Ljungqvis

b Meis ierFotogra
Alexandersg.19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453-

Utför omsorgsfullt och tillbilliga
iriser allt fotografiskt arbete såväl
nom som utom atelieren

Julutställnintf
Axa Lindholms

Tapisseriaffär,
Alexandersgatan 7. Telef. 638

K. Cr. Z,elito
SJcrädderiaÄar.

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

m. m. Modernt och omsorgsfullt arbete.

H. MV. Schalin.
Not- och lustrumenthandel.

Fabiansgafan 27. Helsingfors. Telef. 12 51

Störstil lager af Flyglar,Piniiiuos,Orgclliarnionior-
iorkcstcrinsti-umfnt. Specialitet: Flyglar& Pi»'
niiios från viirldsllrnian

Carl Bechstein iBerlin

'22__!i_____E___&__^______£__Ä_^____________^_____________J

Helsingfors Elektriska
Belysnings Åktieliolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

Söndagen den 26 November

Svenska Teatern.
Söndagen den 26 November 1899,

ZAZA.
Skådespel i5 al

Bernarde Dufresne
Adolplie Cascart .
Bussy

Michelin. journalist
Dubuisson. . " .
Le Camus ....

Hr Klintberg.
Hr Hultman.
Hr Swedberg.
Hr (.lastegren.
Hr Engelbrecht
Hr Stavenow.
Hr Kosqvist.
Hr Malmström.
Hr Lindroth.
Hr Lindh.
Hr Precht.
Hr Stenman.
Hr Vasilieff.

Courtois
Malardot

Auguste
Duclou
Jules .
Adolplie
Zaza .
Anais .
Toto .

Frk ISvanström
Fru Preoht.

Fru KlintbergSimone
Fru Stavcnow
Frk Sundeli
Frk Andersson
Frk Lindmark.
Fru Lindfors.

Floriane . . .
Fru Dufresne
Nathalie. . .
Juliette . "
Melanie . . .
Liseron . . . Frk Åhman

Scene i är iS:t Etienne och iParis ivåra dagar.

7,30 och slutas omkring kl. lO,i<> e. m.Börjas ki

Sundströms Fotograflatelier, Fabiansgatan %i

fotografisßa Randcls- $ fabriks-
Aktiebolaget i finland

J. H. Wiekels
Vinhandei.

Arraks Punsch,
prisbelönt med guldmedalj vid mänga

utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen i Bordeaux 1895.

Akta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17

Nya Tapisseri affären
Hagasundsgatan 2,

Största urval.

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

*»**-:;:- Nya Glasmagasinet «-ss«*
3 Mikaelsgatan 3.

Oscar Alexsiz

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser

Hufvuddepot af Dr. Laliinaiiiis un-
derkläder.

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

N:o 38
«»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF. Fabiansg. 31. €«€€*
H. W. LJLIUS. Inkasso & Fastiqhetsbvrå.
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Alla dagar

från kl. 3 8. m

- --i. .:n

■1sr--
_

■ ■, , <= I
\1

9*s££^§#s£é«*

»SKÅNE", Brand-

Middagskoosert

& Lifförsäkringsaktiebolag:
" _ _
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Wiener Damorkestern J,
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Kontor Vestra kajen 18
G. F. CARLANQER.

Alla aftnar

Aftonkonsert
frän kl. 8 e. m
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$sy^ Helsingfors $€€?€
I. Fotografiska, artiklar,
jj, Fonografer, Graphophoner

111. Scioptikons, Kinematografer
Röntgen-och medicinska apparater.

N. Espianadsg. 33, 1 tr. upp

IV. Automohiler, Velocipeder.

Mikaelsgatan i, Itr

Georgsgatan 16, Telefon 2770

kl 7,30 e. m

För tionde gången

ter af Pierre Berton & Charles Simon, öfver-
sättning från franskan

Personerna

r. C. ScJtwnrz

Am&O im.m-mm^m
■II

Fotografisk Atelier.
At å 6 m.k, pr du,isto

1899

31
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Harald Wasastjernås BLOMSTERHANDEL, Skibaden 4.
Filharmoniska Sällskapet.gruaslöjor

kransar, band. spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval hos Tisdagen den 28 November 1899

Firma H. Ellmin
iAlexaudersgatan 9.

ClrtirfsHeliiis
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2 Telef 491

JULIUS SJÖGREN
mikacisciatan 4, Centrals hus.

Ylle- och trikovariiaflfär.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Tel. 2776.B^SliOl'* Te'' 2?76

Vedf såj^ail, klufven, hemkörd, per telef. "
Hyfladt och ohyfladt virke.

Restaurant
€♥J♥Hyberfl.

AKTIEBOLAGET FINSKA JERNSÄNGSFABRIKEN.
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Enda Specialfabrik i Finland for
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.

Nä TTtf4— T^i Betydligt billigare im do utländska
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
Gmil Rcftnberg.
OBS.! Fullständiggaranti
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Tornbergs
Pappershandel

är flyttad till
12S. Esnlanadg^^^^H

("Wasa A^lrtiebank^liusm
OPERAKÄLLAREN.

Den enda värkligt praktiska SKKIFMASKIX
som finnes är

HA 3131OND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Tinnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien

&sfs*&4*sf $*$?$?

"^H

Hagelstams #* * Bokhandel
Det länge bebådade och efterfrågade, af

Herr J. G. Breitholtz konstruerade nya
bläckhornet

©£>timus"
är numera tillgängligtihandeln.

Pris Fmlc 3:50.

BODEGA ESPANOLA(Etablerad 1883)
Helsingfors.

Försäljningiparti ochminut afendast äktautland t
Viner &

Spirituosa.
Nya Barnffarderoben
Ständigt lager af färdiga

IPASSAGEN^ BARNKLÄDER.
Beställningar emottagas.

K. F. Larsson,

A.IS,tiebolaget
IIIMS

Alexandersgatan 21, (Tallbergs nya hus.)
Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London.

Möbeltyger: halfsiden, velveteen. gobelintyaei
kretonner m. m. Engelska lampor och metallvaroiMöbler & mattor. Konstnärligt krukmakeri.

Th. Wulffs
PAPPEBS- iRITMATERIALIEHÅNDEL

N. Esplanadg. 43.

Helsingfors Nya Musikhandel
Fazer & Westerlund.

Största Not- cch Instrumentaffär
Nyheter!

Jean Sibelius, Athénarnes sång.
Jean Sibelius, Koskenlaskian Morsianmet.

Selim Palmgren,Deux Contrastes, pour Piano.
Oskar Merikanto, Uusia Lauluja.

Erkki Melartin,LegendI.pour Piano.
Ekman-Sibelius, Sången om korsspindeln.

Fazer & Westerlund
Fabiansgatan l(i, Alexandersgatan36,

Specialaffär för Korsetter.
Svenska prisbelönta & andra utländska fabrika^

ter ialla storlekar samt prislägen.
Största urval af korsetet]edrar & planschetter

till billigaste priser, hos

O. Grundström.
N:o 26 Alexandersgatan N:o 26

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-
&- Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.

FörsökColors
Puts- & Polerpulver

bästa putsmedel för alla slags metaller.
*«s« Color Skurpulver »««*

finnes till salu hos alla välförsedda handlande.
Färgfabriksaktiebolaget Color.

Helsingfors.

GöthesFaust på Filippinerna

Ien korrespondens till en utländsk
tidning skrifves härom från Manilla:

„Det är en egendomlig känsla max:
betages af, då man på tusende mils
afstånd från hemlandet genom t. o. m.
en obetydlighet återföres till hemför-
hållandena. Det erfor jaghäromdagen
då jag plötsligen på de inföddas tea-
ter här läste med stora bokstäfver an-
gifvet att man skulle där uppföraintet
mindre än

—
Faust. Om jag också

ej väntade mig någon synn-, rlig konst-
njutning däraf tog dock nyfikenheten
ut sin rätt.

Teatern var endast klent besökt,an-
tagligen på grund af att tagalerna i
allmänhet synas föredraga lustspelet
framför dramat. Stycket, „Faust", var
enligt affischen ett originaldrama ifyra
akter, skrifvet iTagalog. Handlingen
och personerna äro desamma som i
Göthes Faust, men dialogen var helt
säkert äkta Taganlog". Skadespela-
rene och skädespelerskorna uppträdde
mycket teatraliskt, nästan som vara
teaterhjältar och hjältinnor. Samtliga
hade antagit ett talsätt i allra högsta
falsett som värkade synnerligen trött-

samt. Stämman var sä högtuppskrul-
vad att man tykte det skulle bl.fva de
uppträdande omöjligtegnauppmärksam-
het åt någon annan detalj. Seden torde
vara importerad från Kina, där den är
allmänt antagen. Det är någonting
egendomligt att höra Faust", Faust" iTågan"
logdialekt, ty hela historien utmynnar
i en massa ihögsta diskant uttalade
ang, ung och ong.

Kostymerna gjorde sig särdeles för
delaktigt och kunde gärna ställasijärn
förelse med sådana å icke sä alldelesobetydliga landsortsteatrar i Europa,
samt voro trogna kopior efter som det
tyktes, spanska original. Samtliga skå-
despelare buro svärd, om än visserligen
alla olikartade, från spanska ryttarsab
lar till infödingarnas s. k. Colos. Alla
medvärkande voro sminkade och pu-
drade för att föreställa hvita skådespe-
lare. Faust själf var särskildt utsto-
terad och hade man ej kommit att se
hans händer, skulle man haft svart att
veta om man hade en europé eller fili-
pino framför sig.

Den skådespelare som återgaf Fausr
var mycket liflig i sina rörelser, ocb
alla de olika posityrer han intog för
att tjusa Margareta, borde hafva orsa-
kat honom minst en veckas ryggvärk.

Försök
lUestcrlund $&o$

utmärkta Frukt Marmelad
Ingen enda af truppen gjorde helle,
ringaste ansträngning för att medelsminspel eller annorlunda uttrycka sinakänslor, utan ville någon antyda glädje
vrede eller sorg så intog han endasi
en olika ställning, hvilket tyktes syn-nerligen anslä publiken, ty vid hvarjetorandrad „pose"utbrast den ihögljudtbifall.

Mefisto var en förfärande gammal
gynnare, klädd i den traditionela rödakostymen och med tre vajande tupp-fjädrar i mössan. Scenen däri Mar-
garetas bror och hans vänner trotsaMefisto och slå honom till föga medeLkorsets tecken, var mycket imposant.E-ter det Mefisto under en viss tidsysslat med hvad man plägar kallaatt ..göragubbar" samt vrålatoch krum-buktat likt en ung apa, Byntes hantröttnat därvid och satte sig iallskönsfögn ned midt på scenen —

och dogDenna scen framkallade ett frenetisk,
bitall.

Valentin spelar här en utomordentligt
stor roll. Han lämnar knappast ett
ögonblick scenen, och håller alldeles
fruktansvärdt långa tal. Eolen gafi
af en liten mestiza, som föreföllatt vara
publikens särskilda gunstliDg.

Margaretas parti utfördes också af
en mestiza,som säg mycket bra ut och
tade en synnerligen bra figur. Hon
förde sig med skicklighet och mycken
stolthet, samt tyktes väl medveten om
sina företräden. Det åtgick åtminstone
tio minuter förrän hon tillät sig att
öppna juvelskrinet, som Faust ställt vid
hennes dörrtröskel. Hon tyktes frukta
detta skrin såsom skulle det innehålla
dynamit. När Faust sedan öfverraskar
henne halfklädd, profvande smyckena,
armbandet och halskedjan, utropar hon
någonting som närmast torde skrifvas
sä här: «Taguig sampolaching bambum-
gong". Dessa ord måtte hafva en all-
deles särskild betydelse, ty hela publi-
ken utbröt i ett högljudt skratt. Mar-
gareta ansåg det troligen vara under
sin värdighet att imitera de hvita kvin-
norna ty hon allena utförde rolen tro-
get, med nötbrunt ansikte och knollrigt
hår.

Man ansträngde sig för resten att i

Populär Konsert.

loimQns iwl;© Imstromi IHgFpgki

Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å ia carte

allt äter gifva pjesen på samma s
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som
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AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj i Paris 188a
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Helsingfors Elektriska *
W Belysnings Aktiebolag

yl/ ,

I A. iifkai^dler
l Mikonkatu 11. Tel. 303.
yl/
vi/ Oikeita, \j/ Wt Viinejä, Konjakkia,
f Rommia ja Liköörejä.
vt/
yl/ j|s Pyytäkää hintaluettelo! *

Kasarminkatu 27 Telef. 916

Toimittaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

II vi/

Gambrini Rcstaurani.
ÖOOOOO OOOQQ®

MineralvattenfabrikenSivori & & *
& Merikannon gängas
Piaiiomakasiini rekommenderar sina tillvärkningar

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 3101.Wiipurissa fHelsingissä

Aleksanterinkatu 21. >H Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. W Tel. 29 22. ÖÖÖOSÖSÖÖC^ÖÖSQÖ

persons
Stickmaskiner.

damasker
underkjoStickade varor säsom strumpor,

barnkläduhigar. gosskostymer, damtröjor
lar m. m.

Ullgarn i flere nyanser och schatteringar från
r.50 till högre priser.Fmk
Helsingfors, Mikaelsgatan 2.

Åbo, Slottsgatan 17.
Wiborg, Alexandersgatan 27

Th. Neovius.

**m*^ ■ .

__s ______■- " ''
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O. Öländers

Skrädderietablissement,
Skilnadstorgei 2

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

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

Godt material fin snitt och skickliga arbetare
Priserna särdeles moderata

Färdigakostymer, palet&r ochbenkläderpå lager
Frackkostymei- uthyras.

Beklädnads-BolagetA.alto &C:o
JBangatan N:o 9. Tel. 15 OS.
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SUOM. TEAATTERi.
Sunnuntaina Marrask. 26 p. 1899

Ida Aalberg-Uexkull-Giillenbandin
vierailunäytäntö

KOTI.
(Heimath.)

4-näytöksinennäytelmä. Kirj. Herrmann Sudermann

Henkilöt
Schwartze, överstiluutnantti Benjamin Leino

r
I^Tyyne Finne.

Magda |
Marie i
A.nguste, synt von Wendlowski

Mimmy Leino,hanen nykyinen vaimonsa. .
FranziskavonWendlowski, Augus-

ten sisar Olga Salo
Max von Wendlowski, luuttnantti,

heidän veljenpoika ....Evert Suonio.
Jeffterdrink, pastori Axel Ahlberg.
folitor K̂aarle Halme.

Blaavi Pesonen.
Iml. Falck.
Hi1 ilma RantaiieE

Maria Rangman

I'roiessun \'n ."kiiTTTiiiM
\ on Klebs, kem1:i

Rouva von Klebs . . .1
HovineuvoksetarEllrich .I
Rouva Scliaumanu . . .H
Therese, Sohwartzenpalvelustj7ttö Alma Auci^^^^H
Tapauksenpaikka.inauseutukaupuiiki.Aikit: nvkymei]

Mimmi Lähteenoja

Ida Aalberg-Uexkull-Giillenband

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo Va 8
ja loppuu k:lo 1/2H-

på europeiska scener; sålunda saknades
icke heller balett. Prima ballerinan
sprang på yttersta tåspetsarna omkring
scenen med armarnauppsträkta iluften,
såsom hade hon velat frambesvärja
regn, under det de öfriga dansöserna
muntert hoppade omkring henne utan
sammanhang med hvarken henne eller
hvarandra
Ihvarje fall var min nyfikenhet till-

<redastäld, och jag gick därifrån med
det stolta medvetandet att tillhöraen
nation hvars literära stampålar kommit
'■ o. m. filipinohjärtan att klappahögt.

—<«"►—

Musiknotiser från utlandet
Kristiania. Okt. 28— Nov. 10. Na-

tionalteaterns enda pjes med musik un-
der denna tid har varit Sigurd Jor-
salafar". Ett par symfonikonserter ha
äfven gilvits, om hvilkas program vi
eJ kunnat uppleta några tidningsupp-
gifter. Eldoradoteaterns repertoar sam-
fflatid har upptagit:Yermländingarne",
""Flagermusen" och ..Preciösa".

—
Musikföreningen gaf den -4 nov. sin
andra säsong-konsert med följandepro-
tram: 1 Glnok: Scener nr Orfevs"
§ör solo, kör och orkester; 2S.Baoh:
■3:e Brandenburgerkonsert förstråkorke-
Bteri 3 Romanser med piano; 4 Tscha

Tobaksfabriken

"SAMSONS"
iTavastehns tillverkningar rekommende-
ras åt tobakskännare; försök „Samson I"

„Samson 2" (Trämunstycken) och "1899 ■

kowsky: Sympkonie pathétiqué. H
Iver Holter dirigerade som vanligt,och

medvärkande voro altsångerskan fru

Iduna Walter-Choinanus och Holters
kör Den 2 nov. gaf fru Eva fcansen

en romansafton, biträdd af fru Agathe
Gröndahl. Henri Marteau börjadeden

10 nov. konsertera härstädes.
* *

s_

Köpenhamn. Okt. 28-Nov. 10. På

Kgl. teaterns repertoar har under denna

tid stått följande musikpjeser: -Uen
flygande holländaren" „En
nattsdröm",
haduren" ..Orfeus och Eurydike ,
rl^V balletten nEt Folksagn" och

;Höstgillet- Sg^eIlak^Th.Thaa.up, musik at J. a. <j.

Den 30 okt. gaf Leon. Bonvick en

populär konsert härstädes och den .
nov. Harold Baner en pianoafton Den
Tnov. ga<s symfonikonsert af Joh.

Svendsen
g

och Kgl. kapellet med b,

„-ade af operasångaren John ForseU.
Programmet" var säsom vanligt ej nll-

kännagifvet i tidningarna och är där-
för oss obekant. Den l:a af de tre

filharmoniska soaréer, hvilka dirigeras
af hr Wolfg. Hansen, gafs den 2 nov.
Programmet upptog: Tschaikovvsky:
Pianosonat;Winding:Violinsonat;Gade:
Trio, samt sånger. Medvärkande voro
sångaren V. Bielefeldt, hrr Axel Gade.
och E. Hoeberg.

Paris. Wagners „Tristanoch Isoide"
uppfördes här d. 28 okt. för första
gängen och rönte storartad framgång.

London. En ny operett „San-Toy"
af „Geishans" komponist har nyligen
gjort lycka på Daly Theatre iLondon.
Handlingen är förlagd till Kina. San-
Toy är en mandarins dotter, som fadern
utger för att vara en yngling för att

hon skall slippa militärtjänst iamazon-
karen. Däraf uppstår en mängdkomi-
ska förväxlingar.

Antwerpen. Avg. Enna3 nya opera
.Den sista Lamia" gick här första gån-
gen öfver scenen d. 6 okt. och gjorde
lycka. De spelande och komponisten
framkallades flere gånger.

Ett och annat
nÄkaresträjle u på teater. Från Mün-

chen skrifves den 26 sept. till B. T.:
Vid den förtiden söndags middag å
Gärtnerplatztbeater tillämnade föreställ-
ningen af nFuhrmann Henschel" inträf-
fade det sällsynta fallet, att direktionen
måste skicka hem publiken före repre-
sentationen, emedan titelrollens inue-
hafvare vägrade att spela. Åkarens
tramställare stödde sig vid sin vägran
på sitt kontrakt, enligt hvilket han
vore engagerad endast för Hiinchener
Schauspielhaus. men icke för Gärtner-
platztheater. Frågan kommer att be-
handlas af teaterföreningens skiljedom-
stol. Den ifrågavarande skådespelaren
fick för öfrigt genast sitt afsked.

"—<■►—"
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W:m. EKBERG, Cognac-. Punsch- och Vinhandel. Älexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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Mont de Bruyére
äljes i minut hos de flesta Herrar handlande

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.isrveraa k alla större

Ernst Tolianrisr Prima vara.
SörnäsAktie Bryggeri.5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

> <XM>- >
:O ,<> <> a.% ■■■..-■- <>

Hotel Kamp. Hotel Kamp. Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.
Wiener Damen-Orchestern

<J. C. Schwarz.
Måndagen den 27 November 1899Söndagen den 26 November 1899 Tisdagen den 28 November 1899

Program:
1. Murche Gaillardc

Ouverture^nearo^H^chzöii 2. Schlachthymne
3.
4. Alla stella confi

1. Bralims-Marsch2. La veritableManola3. Wiener Leben, Polka4. Babillagel.

Isehpold.
Bourgeois,
Strauss.ider nnze

5. Dorfschwa Gillet
Waldi5. Ouv Italie

5. Estudiantina, Walzei-6. Pantasie, Romeo & Julia G our

7. Fantasie, »Pajazzo
"*■ Menschen sind wii 7. Ouverture, Die InstigenWeiber vonW indsor"r al Lied

Leoucavallo
Lorens.
Meissner. 8. I

Sohwarz Schv
Silbeiera 12. Lnter dem Siegesbanner,Marsclte^

Asmoiofs 0. m. Unm1$ X K* Rröckcis w
I||WW Bryggeri |j Uraffär

ger uti Fabiansgatan
iberg: wej^hj^alojH^ilsnerIj
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Franska Lifförsäkrings-
bola^et0)

ii
LJy LJ cl si § -^

Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner FrcsI mm

0* Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- o\\gj! ringar af alla slag. Genom samarbete med gg1

sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
dfy baiiie et la Seine beviljas de försäkradevid- igY>jZ sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,

hvilka fullkomligt Bäkerställa såväl den för-
&}\ säkrade ocb lians familj, som ock de per- jÖg>

söner, med hvilka lian står i affSrsförbin- '^
"*é£j delse för den oundvikliga förlust, som en §2^
Ä&. sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- <gJVsJ ler en olyckshändelse medföra. Bolaget efter- lj£Sjx skänker nämligen, säsom allmänt bekant, sS£premierna förhela sjukdomstiden och utbe- &fo
j*£ taiar s/t af kapitalet, om sjukdomen är obot- g?Ös^ lig och resten vid dödsfall.

Bolaget L'Urbalnes försäkringar aro gaV
>i£ därför särskildt att rekommendera (or lier-
Sss' rar affärsman, då det gäller att säkerställa
igfi) större affärsföretag g-enom Ufförsäkrlng, g3}*emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-*4l samma störingar svårare sjukdomsfall all-
@h tid medföraoch livilka ofta nog bringa bor- <gl}\

ges- och förlagsman stora förluster.
För dessaväsentliga fördelarerfordras Ss{!

icke några extra premier utan endast att Jg>ffiL en försäkrade afstår från den årliga vinst-
andelen. gg)
Generalagenturen:H:fors, Ö. Henriksg. 1.

j Qarlvon Altarring. #

| Brefpappei* |
9 rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "

ska sorter, linierade och olinierade.
a Färmatrsfck utföresbilligt, a
| Dahlbergs Pappershandel, f

&s*&&&&4*4?sf
Nutidens förnämsta antiseptiska

toilettmedel
yyVVVYV V V V V V-V-V V" V VIV VVVVY V ¥ V„.vyvV-VV-V-VV.V.VaVV:VY.V¥ V■'¥ V

-
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Stomatol Cliamppeför tändernas och munnens vård
dödar kolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
riens och rosfeberns bakterie på "Mösople sec»en minut

enligt intyg från
D:r E. Selander, Docent i bakteriologi vidK

Karolinska Institutet iStockholm. fieidsiccß $ €:0 Reims,
D:r Axel Holst, Professor i allmän helsovård

vid Universitetet i Christiania serveras å alla restauranter
D:r F. Huedpe. Professor i allmän helsovård

vid Universitetet iPrag. och finnes att tillgå hos de
flesta vinliandlande såväl ivid Professor ED:r R. Bassenge, Assistent

Kochs Institut i Berlii Helsingfors somilandsorten
D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis

ré é- é-D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo
ratorium å Kliniska Institutet iSt. Pe^ T T Ttersburg

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vid Farma- Partiorder upptages å lif-cout. Institutet i Stockholm, m. fl

försäkringsbolaget L'Urbai-Finnes till salu å Apothek, Drog-
affärer in. fl. ställen samt iparti. nes kontor, Ö. Henriksgatan

N:o 1. Tel. 13 57Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

t ««««« «««««««««
IPs^w^^s^W^s^PH»>.

enoch &JesiergretTs Fredr. Ekberg.
Skjortaffär

slutrealiseras så fort ske kan Bilfri k KonditoriObs.! Billiga priser
52 Alexandersgatan 52Adr.: Wasa bankens nya hus

S. Esplanad. 12 Helsingfors
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Wiener Damen-Orchestern
J. C. Schwarz.

■nX^Slai»TTjueinert.
Vmzl^t. yout^^^^^y*os£ gon]

igen, Walzer Waldt
Potpourr Seideng

8. \\
n Va

Strauss
Sidney

Hof

Edv.

n mas

Champagrne

Program

Tobak

Ertl.:
Goublier

i 144
lele

v ■■■■■ v
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Goublier
Wagner.
Roth.
Robaudi.
Strauss.

issens
världsberömda/ 4*Bröstkarameller

Jnnr.varum. „„,,,,, van.m-tor hosta, förkylning, inflammation i luftröret.
kittling i strupen, etc^^^^^^HFörsäljes hos alla herrar Drog- & Kolonialya

inhandlande i landet. Parti från enda tillvärkarei""■■ *.'-i-4VAVV Villt <lLJ\(t

Nissens Ang Karamell Fabriks Bolag
HelsingTors.
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