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Jakob Ljungqvists

Åt eIierQgrafiska
Alexandersg. 19

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

TJtför omsorgsfullt och till billiga
priser allt fotografiskt arbete såväl
mom som utom atelieren.

Äxa Lindholm
Tapisseriaffär,

Ålexandersgatan 7. Telef. 638

K. G. Lehto
Skrädderia,ff'dr.

Fredriksgatan 40. Telefon 19 14,

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

H. W. Schalin.
Not- och lustrumenthandel.

FaMansgatan 27. Helsingfors. Telef. l-M

Största lager af Flyglar,Pianinos, Orgelharmonler
iortesterinstrnmpiit. Specialitet*. Flyglar & Pia'
ninos från viirldslinniin

Carl Bechstein iBerlin

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 6 September

Snkasso & Fastighetsbyrå.

Svenska Teatern.
G*Nf*—"'-''"'-"■■->1 f(N"~*-~~^*"~^/^

Onsdagen den 6 September 1899,
kl 7,30 e. m

För tredje gången

Per Olsson och Um
käring.

Komedi ur folklifvet i3 akter af Gustaf af Geijerstam

Personerna

Herr Svedberg,Per Olsson, bonde
Fru PrechtKatrina, hans hustru
Herr Klintberg,Erker, deras son

Olof, Pers son i första giftet Hultman
„ LindliJöns iNöbbelöf,bonde

FrökenLindmark,
Anna Brita, hans hustru

Fru Klintberg-Lisa, 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 7,50 och slutas omkring kl. 10 e. m

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan %1

fetografislca Randels- $ fabriks-
Hiiiiefeolaget t finland

aået
SVEA"

Brand & Liflförsäkrings
Åktiebolai

Kontor

Norra Esplanadgatan 33. Telefon 228

J. N. Carlander

1899.
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CC3

Mikonkatu NQ , Telef

-
893. i

Mikaelsgat.

Akta
Viner oib spSrctuosa

direkt importerade i'rån utlaridet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17

Helsingfors Sl* \\'t
SI/ Broderimagasin

Julia Johansson
Glogatan 5.— =|Stor flyttningsrealisation~"

med
20 prac. rabatt-

Wi§§j;s Uya Glasmagasinets"-sse*
3 Mikaelsgatan 3

Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & Trisotvaruaffär

37 Telef 1727,Norra Espianadg,

Välsorterade lager, billiga priser,

Hnfvuddepot ar' Dr. Lahmanus un-
derkläder.

Ensamforsäljn. af JouvillS & C:o's
iGrenoble världaberömda handskar.

grfSjKg nni

Kontor Vestra kajen 18
G. F. GARLANOER.
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rITT?IVIAN 'A LIFFÖRSÄ KRINGS AKTIEBOLAGISTETTIN. p_
rH $famer(jrJl/XV^^^^^ ±̂XTL Qeneralagentur för Fimand, Hagasundsgatan a. tam6r

-

©sC/
a yi Eklund & C:o
Stadsgatan 19. Telef. 310.

Välsortera.lt lager af

Viner & Spirituösa
billiga priser

N:o 3.
Si^ DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. €€€€*

H. W. LJLIUS. Georgsgatan 16, Telefon 27/0

**^^^^^^CCC€-€^

$$$£ Helsingfors $€€$
I. Fotografiska artiklar,

II Fono&rafer, Graphophoner
111. Scioptikons,Kinematoffrafer

Röntgen- och Medicinska apparater.
N. Esplanadsg;. 33, » tr- UPP

IV.
v.

Automohiler, Velocipeder.
Kontorsinredninff*r,Skrifmaskmer.

Mikaelsgatan i,Itr.

& Lifförsäkringsaktiebolag:»SKÅNE", Brand-

psisr HOTEL KAMP. ~nwi
m irwi B^ JT JM ji^ja^^^ «&i Jl %JF Xi Jåssd %*&&

jppp J| Jf" Jpt^ \ : BJB §t# iw[^^^S^^^^^^^^a
7T^7~^rT^l^KTin Fotografisk Atelier

P. D V RE.KDÅiiJU ftM^a/ei- ivkxtkortsfomat å 6 mls:, pr duss
K. Esplanadg. 31

(Cafonis hus.)
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Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEL, Skiinaden4.
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Aktiebolaget Norra Bryggeriet
rekommenderar sina valkända tillvärkningar af

01. Iskällardricka. Läskdrycker sunt Mjod
Telefon 1917

Belsifc MMI
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2 Telef 4 91

JULIUS SJÖGREN
Itlikaclsgatan 4, Centrals bus.

Ylle- och trikovaruaffar.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Tel- 2776- IOpSII©!'* TeL 2776

T^eråj såg-ad, klufven. hemkörd, per telef.
HyfEsdt och ohyfEadt virke.

Hl mI GS jKRr ]&££%? Hl

AKTIEBOLAGET FINSKA JERNSÄNGSFABRIKEN.
Enda Specialfabrik i Finland för

JÄRNSÄNGAR o. MADRASSER.
"iil.Hrt^TT Betydllgi billigare är do utländska-

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50
cmii Rcbnberg.

C OBS.! FuUet&ndig garanti

UJ (fl O <=> cCO L.

■^m (fl G _5S
-

ra . , 5h c=tj

PS g

Tornbergs
Pappershandel

är flyttad till
123 Espfanadg^^^^B

fWasa A.3zt£eham.ks husM

OPERAKÄLLAREN.

BODEGA ESPANOLAbåhk£åt :-MMkå& (Etablerad 1883)
Helsingfors.

Försäljningiparti ochminut af endastäkta utländska
Viner &

Spirituosa.Annonsera
Ständigt lager af färdiga

BARSTKIiiLDER.„Program-cfålaåef" Beställningar emöttages,
Nys,Samagarderoben

Passagen.
K. F. Larsson

Annonserna ytterst billiga, särskildt om do ta
gas för längre tid Jk.l& tiebolagot

IBiS
29. Fabiansgatan 29.

Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London,Qb IHvarje annonsön får^sig ,
tidningen hemsand Möbeltyger:

kretonner m. m.
Möbler & mattor.

halfsiden, velveteen. gobelintyger,
Engelska lampor och metallvaror!
Konstnärligt krukmakeri.■

-
i GrX"£ltlS

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

A, Halonen
Herrekiperingsaffär.

Försumma ej att anonsera så Eänge
några lediga platser ännu

Prima varor ocli billiga priser
Georg-sgatan 16 & Nylandsg. 7

återstå Fina Hsjn&surger1

Lösnummer i Laurents urbutik
EKBERGSoch genom kolportörer
CIGARRBUTIK5^ 52.Alexandersgataii

mmwmmm John Ericsson,
flflöbeisniekepi

Den enda värkligt praktiska SKUIFMASKIN Tel. 25 36. Mikaelsgatan 22
som linnes är koderna möbel t fivärkas.

//A frifriOND.
som skrifver såväl rysk som vanlig1 skrift JL Speglar, \\) li^^H

OmförgyllninffsUr}
Uteslutande egna fabrikat.

Egen ramlistiabrik istaden.

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien

Sven Strindberg & C:o.
Nu, Norra Esplanadgatan 37.

Från 15 September,Boulevardsgatan 1$* 4? 4? 4?$* $*4* $*4*~
ttbi !■ må i■■■■!■■■nu

—
m iiiiiimhh— .^amm

A. C.E.LindgrensBorstbiiideriaffär,
Alexandersg-.46. Centrals husHagelstams # # Aila sorters finare ocli gröfreBorstar & Penslar,

Tamburmattor & Rottingpiskor, toilettvålar. Amykos, Par-
fymer. Badsvamp, Kammar af alla slag, Speglar & Toi-
lettprydnader, Portmonnäer. Börsar. Plånböcker, Cigarr-
St Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.

bebådade och efterfrågade, af
Breitholtz konstruerade nya

bläckhornet

©j?timus u
Ledig annonsplatsär numera tillgängligt ihandeln

M Pris IFmk 3:SO,

Middags- & Aftonkonsert. Tab!e d höte & å la carte

■ tn,

Bref från Bayreuth.
Bayreuth avg.

A de 20 föreställningarnaiBayreuth
denna sommar har hvardera af Nibe-
lungendramerna gifvits endast två gån-
ger, men sju och
sångarne i Nürnberg" fem gånger.
Detta visar i siv män hvad som där
är mest odladt. „Ringen" var ibör-
jan Bayreuths enda innehåll, sedan
trädde den i bakgrunden för andra
Wagnerstycken, och med upptagandet
där af nästan hvarje nytt sådant räk-
nar Chamberlain en ny epok ifestspe-
lens historia: med ,Parsifal" 1882,.. Mästersångarne" 18S8, ;;Tannhäuseru

1891.
För den, som är oberörd af den ty-

ska dilettantfilosofiens otroliga orgier
i Bohopenhaueriserande tolkningsraseri,
vill det ock synas tydligt, att sist
nämda dramer hade såsom helgjutna
konstvärk äro mera fulländade än Ni-
belungenringen och ätven egnade att
klarare illustrera det r rent menskliga",
som Chainberlain och Louis sätta som
den egentliga medelpunkten iWagners
skapande. Det är därför en riktigut-
veckling, att Bayreuth en lång tid of-

vergaf Ringen" och järnte Wagners
bägge sista och mognaste, ehura sins-
emellan starkt kontrasterande värk, äf-
ven upptagit de tidigare, mera ung-
domliga.

Men det är ock en riktig utveck-
ling, då den efter vagnerska produk-
tionen börjar att

—
såsom synes af

Humperdincks och Siegfried Wagners
värk —

■ utbyta den utdöda fornmyten
mot den letvande folksagan, den svår-
fattliga ledmotivsymboliken mot en
enklare och klarare sådan, den dekla-
matoriska röstbehandlingen mot popu-
lär melodi, den åldriga pessimismen
mot en ljusare och mera humoristisk
världsuppfattning.

Humor var noga taget ett grund-
drag iWagners väsen, och man kan
blott beklaga, att omständigheter och
lifserfarenhet bidrogo att förbittra ho-
nom, annars hade han kanske skänkt
oss flere sådana friska och folkliga
värk som ..Mästersängarne". där hu-
morn uppvisas ialla grader, från den
farsartade karrikatyren hos Beckmes-
ser till den luttrade världsvisheten hos
Hans Sachs, den noblaste manliga typ
Wagner någonsin skapat. Visst är, att
.Miis:ersångarna

-' på mig gjorde det
ifligaste intrj-cket af alt jag hörde i

Bayreuth, och det föreföll mig som om
publiken tyckte detsamma, ty jaghörde
aldrig så starka applåder som efter den
pjesen. Tidningarna tyktes också iall-
mänhet vara ense om att framhålla
Mastersångarna" såsom Bayreuths
egentliga triumf. Ensamt folkscenerna
i sista tablån gjordes alldeles öfver-
väldigande, och för dem, som strax förut
varit iNiirnberg, Tysklands fornåldri-
gaste stad, var det en fröjd att se den
trogna och förträffligt belysta dekora-
tionen af die Burg", sedd från ängen
vid Pegnitz, där folket än i dag tum-
lar om på gräsmattorna.

Att Parsifal icke på undertecknad
gjorde fullt så starkt intryck, beror
kanske på, att jag har mera sinne för
humor än för den buddhistiska skift-
ning af kristendomen, som nu är en
modern tidsriktning, yttrande sig hos
de mest skilda meningsflockar, hos Tol-
stoy sä väl som hos teosoferna, hos
pietister så väl som hos neokatoliker.
Eller kan det bero på, att den melodi-
ska ingifvelsen i Parsifal ostridigt ej
har samma friska vigör som iMaster-
sängarna, eller ock — som förut au-
tydts — därpå, att där stundom sjöngs
för hårdt iförhållande till den ytterst
diskreta instrumentationen, och att hr

Gerhäuse* icke var någon idealisk ti-
telperson, snarare styfnackad och kom-
menderande än ödmjuk och förkrossad.
Ternina-Kundry var måhända den bä-
sta prestationen, därjämte Schutz-Am-
fortas och Feuten-Klingsor. Fru Gul-
bransons Kundry lyckades jag ej fä
höra.

Intåget iGralsborgen gör ej samma
storartade intryck, som man väntar sig
af klavérutdraget. Det hör kanske till
de ej få idéer hos Wagner, som äro
alt för stort och ideelt anlagda, föratt
öfver hpfvud kunna förvärkligas pä
teatern — säkerligen en bidragande or-
sak till, att mången föredrager Wag-
neis stycken iform af konsertmusik.
Däremot gör sig scenen i Klingsors
rum bättre än jag trodde, och Kundrya
uppenbarelse där är värkligt spöklik,
hennes jämnjeraf en förfärande realism,
den somliga stött sig på såsom omusi-
kalisk, men som i mitt tycke är fullt
på sin plats. Blomsterflickornas scen
är grann, men mycket svårsjungen.

Det bästa iParsifal är de stämnings-
fulla, harmoniskt färgstarka taflor, som
BJälfva ceremoniscenerna i Gralsborgen
erbjuda, höjda genom de på afständ
klingande körerna af idealiskt välljud.
Man tänker ovillkorligen på någon cc-

L;r;7:-. wm Malmström, IfcrrÄop^



AXEL rJHLUREN. TorrGenuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
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Telafon1551
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A. iäilkander
Mikonkatu II

Oikeita yi> \l/

Rojaim.ia, ja Liköörejä.
Pyytäkää hintaluettelo! $

~S J2EM

Gatnbrini
$& vak *

Merikannon
Piasioimakasiiiii

Wiipurissa fHelsingissä
Aleksanterinkatu 2!. | Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. v!> Tel. 29 22.

Helsingfors Elektriska w
IS Belysnings

Kasarminkatu 27

Ylöspanee
Myy

Mineralvattenfabriken

gängas
rekommenderar s

Fabrik & kontor,
Telefo

'OQQOQ'O©

fersons
stickmaskinen.

damaskerStickade varor .såsom strumpor,
barnklädningar, gosskostymer, damtröjor
lar m. m.

underkjo

Ullgarn i flere nyanser och schatteringar från
5:50 tillhögre priser.Fmk
Helsingfors, Mikaelsgatan 2.Åbo, Slottsgatan 17.
Wiborg, Alexandersgatan 27

Th. Neovius.

Salon Pilsner
serveras å alla i:sta klassens

Restauranter
J. K. Kröckels Bryggeri

i^H

" Buom♥ ♥
—
r-t-Jtulfa- ja

Jtellosepänliike
N9
-h>.Hustaa Rallio*

29*Unionspfan
Celefon 21ss.

k[Beklädnads-Bolaget Äelto & C:o
Bangatan N:o 9. Telef. 15 05.

%
remonibild af Roger van der Weyden
eller Martin Schaffner ur gamla pina-
koteket iMiinchen, naiva legendariskaskildringar framför en fantastiskt må-
lad arkitektur med en eller annan dutva
nedfiygande på en solstråle direkt från
Vår Herre.
1Parsifal är Paibinsteins dröm om

;;den andliga operan" försinligad. Det■gger en försonlig,högtidlig „vigning"
er detta värk, som inger vördnad°* beundran.

A, L.

Seklets förnämstaviolinister.
~ Hvern är detta århundrades för-

aamsta violinist?S°m svar på denna fråga nämnas i* mänhet tre namn: Paganini, Berioteer Joachim. Och norrmännen säga
naturligtvis Ole Bull.Men ingen af dessa är århundradetsstorste violinist.

'a af dem, näml. Paganini och
'm, kommo dock tämligen inivå.

blef emellertid ej världsbe-ant endast för sitt spels skull.
yttre gestalt, hans skarptmar-

tand V anletBdrag> Hfvade af de syd-. Bkt glödandeblickarne och infattade

här — alt detta i förening med lians
utmärkta spel bidrog vid denne konst-
närs uppträdande att fängsla uppmärk-
samheten.

Dessutom blef hans namn kändt ge-
nom mordet på en rival, för hvilket
mord han uttjänade 8 års fängelsestraff.
Och det var egentligen ifängelset han
arbetade upp sig till sin virtuositet.

Till sist kom efter hans död hans
namn på hvarje katoliks läppar enär
han nekade att på sin dödsbädd mot-

taga den inom den katolska kyrkan
öfliga s. k. sista smörjeisen. Prästerna
vägrade begrafva honom ivigd jord,
hvarför hans stoft nedsattes iparken
vid hans nära Panna belägna villa.

Joseph Joachim, som ännu lefver, är

nutidens skickligaste violinist.
Men år 1859, samma år, som Joa

chiin iBrussel fick sin ärestråke« med
erkännande af att vara samtidens stör-

ste violinist, utandades »århundradets*
störste violinist sin sista suck

Hans namn var Louis bpohr, föddi
Brauiwchweig år 1784. Ingen har haft
större teknik och mjukhet itonen än

han Ingen ett härligare föredrag!
Och han var som bekant också en

utmårkt kompositör. Han skref nar

han var hofkapellmästare i Xassel sin

° i Men störst var han dock som

Tel. 303

Resiaurant

Aktiebolag
Telef. 916

sähkövaloa.
sähkötarpeita.

gofle^an
'©Q©©©'

na tillvärkningar
Lappviksg. N:o 8
n 3i 9«-

o o©o

QQQQOQQO©^

SLEsplanadg. 33

exekutör. Sorgligt nog bröt han ar-
men af sig år 1857 och därigenom för-
lorade han sin själsspänstighet. — —

H. n.

Notiser.
— Den nya operetten Soleil de

Minuit" af A. Renaud, libretton af
Nuitter och Beaumont, har uppförts
första gången å Bouffes Parisiens.

— Å Théåtre des Nations iPa-
ris liar ett nytt historiskt skådespel„Championnet" af Théodore Henry med
framgång uppförts.

*—
Antoines teater i Paris har nu

offentliggjort sin repertoar försäsongen.
Bland de nya stycken, som den ämnar
uppföra, är en dramatisering af Zolas
roman La terre" — dramatiseringen
är värkstäld af Hugot och Saint-Arro-
inan

— vidaie Yoiturier Henschel"
(öfversättning af Hauptmanns Fuhrm-
ann Henschel"), rLe village voisin"
af Donnay, „Gitana* af Eichepin,
L'empreint i( af Abel Hermant, La
foi" af Brieux, ,.L'oasis" af Jean Ju!-

n& MT■:k.-

lien, Camarades" af Aderer, Hypat-
hie" af Gabriel Trarieux och En paix"
af Bruyane.

*
— Turné v. der Osten, där fru

Seelig-Lundberg äfven detta år är pri-
madonna och där fröken Torslow och
hr Browallius kunna nämnas blandny-
engagerade, begynner sin säsongisep-
tember å Malmö teater. Repertoaren
upptager Zaza", Henschel",„Maria Teresia och frimurarne" (af
Sacher Masosch), Trilby", „Bröllops-
resan",„Påsolsidan",nSeraphinsknep",
Hofgunst" och ..Froufrou".

Från den 20 oktober till medio af
november kommer hr Oscar Bseckström
att uppträda som gäst.

prick alltid

.JVlonopole sec"!
wmm .

-
'Vi ■i-

SUOM. TEÄATTERI.
Keskiviikkona Syysk. 6 p. 1899

SCello 8.
cfitennsiuilla Rinnoilta.

Naytelmallmen mukaelmaFritz KeuteruikuvaelmastaUt mine Stormtid" (Maanmiesajoiltani).
knvaelmaa.

H enkilöt
Aksel von Rambow, Piimpelha-
v-a gen'in tilan°mistaja . . . Evert Suonio.* ridavonBambow,hanenrouvansa Kirsti Suonioiråns von Eambow, hanen serk-
p kujisa Kaarle Halme.Pomucnelskopp, tilanomistaja . . Otto NärhiHaverman.Pumpelhagenmpehtoori Emil Falck.Lovisa, hanen tyttärensä....LilliHögdaH.bakan Bräsig, pehtoori ....Adolf Lindfors.Fritz Triddelfitz, maanvil-
t i
, J®!y s°PPilas Eino Salmela.

Jukka Nösler, tilanomistaja. . . Taavi Pesonen..Brigitta, hanen vaimonsa . . . Mimmy Leino.:k'.lna \ /Tyyne Finne.Mima/ \Olga Leino.
ijotthebBaldnan) Jumaluusopin /Hemmo KallioKudolfKurtz / ylioppilaita . »Oskar Salo.Mooses, vanha juutalainen . . . Aleksis Eautio.
Mana Muller, Rambowin emäntä-

Mimmi Lästeenoja.
lisakki Lattu.
/Kaarlo Keihäs.
(Pietari Alpo.

piika . . .Kriill, koulumestari
Päsell \
Kohlman/ " ' ■

Pekka, yövartija.
Kusti Kägel .

Talonpoikais-miehiäja -naisia

Kuvaelmat: l:nen ja 2:nen pihamaa. 3:mas Nilslerin
puutarha. 4:jäs Axel von Eambowin luona. s:desNtislerinhuoneessa.ö:desmetsässä.7:mäs Nuslerinluona.

Ovet avataan k:lo %%, Näytäntö alkaa k:lo 8
ja loppuu k:lo II

<)0

Kostymer, Paietåsr och BsnkläsJer för fest-
visit-, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om
sorgsfullt.

Godt materia], fin snitt och skickliga arbetare
Priserna särdeles moderata.

Färdiga kostymer,paletår och benkJäderpå lager
Frackkostyroer uthyras.

Meklädnads-Molajjet JL&lt® &C:o
Mångatan N:o 9. Tel. 15 OS.

o

♥ ♥



:m, EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

e Franska lifftii säkrings-
bola&etiIL'fiinDAiyiTi$ t 11IIM I,:I. S &aé-; j £ 1I1iss % %/Ta

./"Jft

W Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. ||
Garantifonden: 98 miljoner Frcs. gfi

0\ Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- 0\
yg ringar af alla slag. Genom samarbete med
eg) sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
ÖSk baiue et la Seine beviljas de försäkradevid 0)

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, W
Wj hvilka fullkomligt säkerställa såväldeo för- |»
@)\ säkrade och lians familj, som ock de per- ég)

söner, med hvilka han siar iaftarsiörbin-
'^4J) dclse för den oundvikliga förlust, som en
&}} sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-

ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter-
Wb skänker nämligen, såsom allmänt bekant,

0\ premierna för hela sjukdomstiden och utbe- 0)
taiai- 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- 5K
lig och resten vid dödsfall. 5^

y/J) Bolaget LTrbaines försäkringar äro OJfdiirför särskildt att rekommendera för her-
%y) rar affärsmän, då (let fäller att säkerställa
0\ större affärsföretag genom lifförsäkrlng, 0)

emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-
samma störingar svårare sjukdomsfall all-

o\\ tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- 0)
S^ ges- och förlagsman stora förluster.

För dessa väsentliga fördelarerfordras
0\ icke några extra premier utan endast att @ft
*S; den försäkradeafstår från den årliga vinst- y*
m) andelen.
0% Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1, (g£b

Qarlvon <Xnorring. ||

i B^efpapper |
O rikhaltigaste lager af utländska och inhem- »
y ska sorter, linierade och olinierade. w
|Firmatryck utföresbiläigt. |

Dahlbergs Pappershandel,|
© ÄlexaKties-sgEtan 15. <t
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V Champagne

3 Mont de Bruyére a,
Säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- j»1

tioner. Parlilafjer hos k."
Ernst TollaEirfer.

Q S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. 7^

Matematiska
instrument,

w

Hotel Kamp.

Wiener Damen-örchestern
!. C. Schwartz.

Onsdagen den 6 Augusti 1899

Program

:gesbanner, Marsch
>. Souffk Impromptu

Duonosor

Bion.
Farigot
Verdi.
Hiiter.
Handel

!. ('uverture zu: -\fL
[. Kruss an Helsinators P. Mazui
5. Largo
G. Fantasie; »Cavalleria rusticana Mas sagni

7. Ouverturc Wilhelm Tell Rossini
8, Frisson de réve Walzer
9. a) S«

Goublier
Gounod.
Mozart.avs: Cosi fan tb) Quinte

Ii). .Verloren
1 1 Musikalis

s Glfick" I Sprowacker
urn Schvarz

Hornisc!

Herman Lindeli
Specialaffär för

Artist- och Ritmaterial
Specialartiklar iritmaterial,

Cirkelbestick, Ritbräden, Vinkellinealer, Rit
block, Rundskrifts-, Text- och Rithäften. Akva
rellfärger^kalor^Akvai^llpenslar^^isch, etc

Ritmaterialiehandeli
Ö. Henriksgatan, Helsingfors, Ö. Henri ksgatan

w. JTdlIt/11110

har undergått ren

>'\' -"y
-- > "■, ■■ ■ -■■<■■.'■':■ ■■■'>■'<>'■:>/ <v^y"i(y

Sörnäs Pilserier!
Sörnäs Porter!
Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktie Bryggeri.
<■ ■ '> ,<,"■ .<> ,-,,%:■ > -.. V O ,";> X> :■■-...<> .-,■;- ■

Geodätiska Matemaatilli-
instrument > sia työkaluja

Herman Lindeli
Erityisliike

Taiteilia ja pilrustustafpeita
Erityisaineita Piirustustarpeessa:

Karpikkoja, Piirustuslautoja. Kulmikkoviivotti
mia, Piirustusblokkeja, Pyöreäkirjoitus-.Teksti
ja Piirustusvikkoja, Vesivärejä, Skaaloja, Vesi
varipensseleitä. Tussia y. m., y. m.

,P
Itä Hei

irustustarpeidenkauppa'.
lrikinkatu, Helsinki. Itä Henrikinkatu

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödarkolerabskterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
riens och rosfeberns bikteriepå

en minut
I enligt intyg från |*
Sä D:r E. Selander, Docent ibakteriologi vidK Jg.J» Karolinska InstitutetiStockholi %y

Kr D:r Axel Holst, Professor i allmän helsovårdI
lf* vid UniversitetetiChristiania. |;t»
3^ O:r F. Huedpe. Professor i allman helsovård w,
W, vid Universitetet iPrag. w
l§£ D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor ]\.
fä}; Kochs InstitutiBerlin. fjl'-

iD:r Girand, vid MunicipallaLoratorietiParis. J|}
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo- |g

ratorium å Kliniska InstitutetiSt. Pc- »
tersburg. rft

D:r K. G.Kuylenstierna, Assistent vidPanna- W)

ceut. Institutet i Stockholm, m. il.

Finnes till salu a, Apotiiek, Drog- m
affärer m. fl. ställen samt iparti.

Helsingfors Tekno Kemiska La- El
boratorium Södra Esplanadg. 8. %
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BeldsiecK $ &o Reims,
serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos de
flesta vinliandlande såväl i
Ilel.-iiigfors somilandsorten

te &
f -f T

Partiorder upptages å lif-
försäkringsbolaget LTTrbai-
nes kontor, Ö. Henriksgatan

X:o 1 Tel. 13 57

M.gHn»%%% K I%i« S M

Fredr. Ffjv Ekberd
k Konaitori

Helsingfors

Ledig annonsplats.

Geodetillisia
työkaluja.

w

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

I. C. Schwartz.

Torsdagen den 7 Augusti 1899

Program
Eljen a kaza, Marset
Marivaudage

Fauhvetter
Gauvin.

.Semiramis Ro*.siiii
Mazurka excentriqueß
Duett .ius: »TraviataJ
Fantasie avs ..Paiazzc

Linoke
Verdi.
Leoncavallo

Ouverture: Orpheus in der UnterweltOffenbach.Immer öderNimmer, Walzer . . . WaldteufeJMeditation fAve Maria)
Nordischea Bouquet. .I
Geh1 sei g'scheidt LiedI
Ungarisches Blut GalopiÄ

Schwarz
Adolti.
Fechnei


