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flT?T? AA A XTT A LIFFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAG ISTETTIN. w»~-A cfamor(jTJifJKJyiAXNXA Genera.agentur för Finland, Hagasundsgatan 2. Ferd. Stamer.

A. W. Eklund & C:o „SVEA"
Brand & Lifforsäkrings

Aktiebolag
Skilnadsgatan 19. Telef. 310

eradt lager af

KontorViner & Spirituösa Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228
billiga priser J. N. Carlander.

N:o 17 1899
*»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. €€€€,

H. W. LSLSUS. Inkasso & Fastighetsbyrå.

bo

Jakob Ljungqvists

ia Atelierfotografis
Alexandersg. 19

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

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

Axa Lindholm
Tapisseriaffär,

Alexandersgatan 7. Telef. 638

K.G. JLehto
Skrädderiaffär.

Fredriksgatan 40. Telefon 19 14
Lager af fioa tyger och färdigakostymer

m. m. Modernt och omsorgsfullt arbete.

H. XV. Schalin.
Not- ooh Instrumenthandel.

Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 12 51

Största lager af Flyglar,lMii._-._os_ Orgelharmonier<
k orkostfiriiistniniei-t. Specialitet: Flyglar & lMa>
ninos från viirlds-irman

Carl BechsteiniBerlin

iiÄÄi:^ __££igi.__£; ä_£ iC-'

Helsingfors Elektriska
Belysnings AktieMatf
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

iiiÄÄ__feÄ_£' li__£^/'^.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Söndagen den 8 Oktober

Georgsgatan 16, Telefon 27 70.

Svenska Teatern.
(tns

— — —
-.rj^^-^v-ist>

Söndagen den 8 Oktober 1899,
kl 7,30 e

M®
" A Olof.

Skådespel i 5 akter, indelade i8 tablåer, af August Strindberg

Personerna

■ii^ti ?otografiska fiandels= t Tabriks-
W^llh Aktiebolaget i Tinland

$$&& Helsingfors g.gm
I. Fotografiska artiklar,

11. Fonografer, Graphophoner
111. Scioptikons, M.inematografer

Böntgen-och Medicinska apparater.
N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp.

A.utomobiler, Velocipeder.
M.ontorsinredningar,Skrifmaskiner.

IV.
v.

Mikaelsgatan i, Itr

»SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:
Alla dagar Hotel Ka inpMiddagsk o ns e r t

Wiener Damorkestern J. C. Schnarz.frän kl. 3 e. m

JLITEXIjSJrt JL.Jtr \jÅ-é Ami €J©
= MAGASIN DU MORD.

c. P TIV^TSTHTIåWT Fotografisk Atelier.
<*" » a\J Jl JLvJ^JLIA/-^«ÄA.AÄ Porträtter ivisitkortsformat å € mk, pr duss

Herr Engelbrecht,
Berlin

Mäster Olof . .
Gerdt, bokprentarc
Lars, Olofs broder
Gustaf Wasa . . Lindroth.

Malmström
Swedberg.
Stavenow
Gistedt.

Lars Siggesson, riksmarsk....
Hans Brask, hiskop iLinköping.
Måns Sommar, hiskop iStrengnäs
Mårten 1 ,, ..-,

w-, > svartebroder ....
Hans Windrank. skeppare....

Klintberg
Precht
Hultman
Eosqvist
Lindh.

En adelsman
Konungens kammarsven

, ;scholares iStrengnäs kloster
Kyrkvaktaren
Knipperdollink

■skola /Fru Lindfors.
\FrökenBonnevie. Herr Gistedt.

Lindh
Fru Christina, Olofs och Lars' moder
Christina, Gerdts dotter

Fru Bränder.
Fröken Andersson
Fru Klintberg.
Fru Precht.

En kvinna
AbedissaniSancta Clara
Kyrkvaktarens hustru FrökenLindmark
En tysk
En dansk
En småländing
En krogvärd

Svartebröderoch Sancta Claras kloster systrar. Borgarfolk. Soldater

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

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 27
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Mikaelsgat. N;0' Telef' B*38 *3

Äkta
Viner tscEi spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
elt ■■■: Lind. ren.

Unionsgatan 17

affärenNya Tapisseri
Hagasundsgatan 2,

Telefon 3201

Största urval

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

■»■_s;ss.:- Nya Glasmagasinet -;;:-ss«*

3 Mikaelsgatan. 3
Oscar Alesxsiz,

G. Tahtfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727,

Välsorteradt lager, billiga priser,

Hnfvuddepot af Dr. Lalimanns un-
derkläder.

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

3K

((Spä^ls^^sS^^yS

Kontor Vestra kajen 18
G. F. C&RLANOER.

Alla aftnar

Aftonkonsert
frän kl. 8 e. m
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(Cafonis hus.)



Harald Wasastjernås BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
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BODEGA ESPANOLAAktiebolaget Norra Bryggeriet Filharmoniska Sällskapet. (Etablerad 1883)
Helsingfors.rekommenderar sina välkända tillvärkningar af

Försäljningiparti och minut afendast äktautländska01, Iskällardricka. Läskdrycker samt Mjöd Program Viner &
Telefon 1917 Spirituosa

Nya B&mgarderobenCteMerfä «?.06HÉilfBR Ständigt lager af färdiga
BARNKLÄDER.Smörgåsaffär

\ Beställningar emottagas
Micliaelsgätar î Telef. 491 K. F. Larsson

J&.1& tietoolagotJULIUS SJÖGREN Söndagen den 8 oktober 1899 IRISmikaelsgatan 4, Centrals bus. 29. Fabiansgatan 29.
Generalagent för Liberty C:o. Lmt. LondonYlle- och trikovaruafTär. Ouverture till op. Bosamunde. Scliubert, Möbeltyger:

kretonner m. m.
Möbler & mattor.

halfsiden, velveteen. gobelintyger,
Engelska lampor och metallvaror
Konstnärligt krukmakeri.Välsorteradt lager. Billiga priser Vals ur Prinsessan Törnrosa. Tschaikowsky

Erklärung. för stråkinstr Eaff
Tel. 2776. B ■SJI(Jf® Tel- 2776 Tre orkesterstycken ur Sigurd Ae Halonen

Herrekiperingsaffär.Jorsalfar Grieg
\Aed, sågad, klufven, hemkörd, per telef. Förspel (Ikungaborgen.)

Intermezzo (Borghilds dröm.)
HyfSadt och ohyfladt virke. Hyllningsmarsch. Prima varor och billiga priser

Georgsgatan 16 &. Nylandsg. 7
Paus

Helsingfors Nya SVSusikhande!Ouverture till Sakuntala Goldmark,

Fazer & Westerlund.Konsert iörviolin(l.staSatsen) JoachimKlippan! (hr. Hugo Olk.) Största Not- ech Instrumentaffär
Paus Nyheter!

Finale ur op. Lohengrin Wagner
Menuett Paderewski

Karl Flodin, Suite Migvonne.
Ernst Milck, Två Impromptus.

Egmond Hartmuth, Widmung, Omistus.
Meyer Hellmund,Deux Chansous.

Einar Cronstedt, Berceuse.
AKTIEBOLAGET FINSKA JERNSÄNGSFABRIKEN

Entla Specialfabrik i Finland för
JÄRNSÄNGAR o. MADRASSER, Faltins Bön för Finland

immmmmisätmwm f. solosång eller körBetydligt billigarean do utländska.
Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandersgatan 50.

Den enda värkligt praktiska SKHIF3IASKIN Fazer & Westerlundsom finnes är
Emil Rcbnberg. Alezandersgatan 36

lIA 3131OND.OBS.! Fullständig garanti

sona skrifver såväl rysk som vanlig skrift.
Tinnes på lager hos

=_a__a

Tafwelramar,
Speglar,

Omförg-yllninffar,
Uteslutande egna fabrikat.

Egen ramlistfabrik istaden

y Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

cs
"

[_< oj s_ .55 rs Generalagenter för Finland & Skandinavien,

>LJ (fl O c= =
CO L. -t

Sven Strindberg & C:o
Norra Esplanadgatan 37.a r;,zS « p—> M

C.E.Lindgrens Borstbsnderiaffär,
Alexandersg.46. Centrals husHagelstams €# #
Alla sorters finare och gröfroBorstar & Penslar, j

Tamburmattor &, Rottingpiskor, Toilettvålar, Amykos,Par- j
fymer, 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

?,©f>timus u
Dricksglas släta I: 50 per dussin

d:o med slipad rand 1: 80 per duss
W. Heiiriksg. N:o 14.

är flyttad till
är numera tillgängligt i handeln

(Wasa JLktiehanks husjH Pris Fmk 3:50. i Wilh Lamberg
Telef. 2349

OPERÅKÄLLAREN. iVliddags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å Sa carte
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Två konstnärer,
En episod ur Liszts lif.

Man skref år 1832. Iden parisi-
ska konstvärlden på denna tid var hof-
skomakaren Henri Durmont en allmänt
känd personlighet. Orsaken härtill låg
i den oinskränkta kredit han gaf alla
konstnärer och hans gränslösabeundran
för konsten. Den inbringande leveran-
sen af skodon till kouungamiljen och
hela hofvet möjliggjorde den utsträkta
krediten, och hvad konstentusiasmen
beträffade, glunkade man om, att hof-
skomakaren själf betraktade sig som
konstnär i sitt fack, och därför i sina
konstnärskunder såg bröder iApollo.

Mäster Durmont skickade aldrig en
räkning till en konstnär och skulle väl
aldrig fått en dylik betald. Han be-
gärde blott ett ting: erkännandet af
bana konstförstånd. Så ofta han i af-
färer hade att göra med en konstnär,
förde han samtalet in på konsten, och
det smickrade honom att höra sitt in-
j^sse och sin fina uppfattning beröm-

ej nog härmed, mäster Dur-
mont ville också föra stort hus. Ej en
cecka gick förbi, utan att det hölls
.■■■■■■■■■■■■■^^ ::vun hos h.r in middag

mas

något

Försök
(Uesterlund $&o$
nu utkomna extraflna Monpensier. chokolad,
cocosnötts. valnötts,mandel m. fl. fyllningar

supé eller någon lysande soirée. Och
till alla dessa tillställningar inbjödhof-
skomakaren konstnärer, som han kände.
Det var hans stolthet och nöje att hos
sig se blifvande konstnärer och stor-
heter och att för dem spela rollen af
charmant värd. Men det var en, som
han ännu ej vågat invitera och denne
var Franz Liszt.

Det var just vid den tiden, som
Liszt börjat tillämpa Paganinis spelsätt
för pianot och skrifvit sina första un-
gerska rhapsodier. Den lycka han med
dem gjort på sina konserter iParis,
gaf anledning till den konsertresa, på
hvilken han skulle blifva höljd med
ära öfveralt i Europa. En af hans
mest entusiatiske beundrare var Lof-
skomakaren. Aldrig försummade han
någon af Liszts konserter, och infann
denne sig i hans affär, sam skoma-
karen i ett haf af lycka. Många gån-
ger hade han varit ibegrepp att ir^
bjuda Liszt, men alltid saknaJmod

därtill. Han hade hört sig för hos en
och annan af sina kunder, men allahade tviflande skakat på hufvudet eller
rykt på axlarna. Ty redan då var
Liszt känd för sin oberäknelighet och
sin bitande satir. Men slutligen då
virtuosen gjorde ett nytt besök hosfotbeklädnadskonstnären, tog dennemod
till sig. Efter att hafva uttrykt sinbeundran för pianots mästare, sporde
han vördsammast, om en bjudning till
supé skulle accepteras. Liszt gaf ett
jåkande svar.

Hofskomakaren var utom sig af för-
tjusning. Hans innerligaste önskan
skulle uppfyllas. Liszt skulle supera
hos honom! Redan samma dag utfär-
dade han inbjudningar till sina konst-
närsbekanta och skref egenhändigt på
bjudningskorten: „Hr Liszt skall göra
oss den äran att efter supén hugna oss
med ett föredrag på piano."

Detta antog nämligen Durmont som
en gifven sak. Fast virtuosen inte
talat om att spela, hoppades hofsko-
makaren härpå fullt och fast. Redan
utmålade han för sig, med hvilken för-
tjusning han nästa dag skulle läsa i
tidningarna, att den firade konstnären
spelat ett af sina bravurstycken på hr
Durmonts soirée.

Den för supén bestämda aftonen var
kommen. Rätterna voro utsökta, vi-
nerna förträffliga och stämningenbland
gästerna blef snart liflig. På de många
frågorna, om Liszt värkligen lofvat att
spela, hade hofskomakaren nödgats till-
stå, att hans berömde gäst icke hade
gifvit honom ett sådant löfte. Men
han tänkte anmoda honom att ge ett
prof på sitt mästerskap som pianist,
och var öfvertygad om, att denna hans
önskan skulle uppfyllas.

Durmonts upplysningar hade endast
ökat den allmänna förväntningen. Man
motsåg med spänning det ögonblick,
då mästaren skulle framställa sin an-
hållan hos virtuosen. Andtligen var
supén slut, och nu måste det komma
till ett afgörande. Då gästerna spridt
sig i salongen, gick hofskomakaren fram
rill pianisten. Icke utan en viss be-
klämning isitt hjärta frambar han sin
bön.

Till allmän öfverraskning förklarade
Liszt sig genast villig. Han spelte en
af sina ungerska rhapsodier och före-
drog dessutom, sedan bifallsstormen
lagt sig, en annau komposition at
samma slag.

Mäster Durmont var isjunde him-
meln. Ide varmaste ordalag tackade

12

Populära Konserten
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9.Marschur LaDamnationde Faust Berlioz
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AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
M

x?'jkt^jt^-^-^L^Lm

t '::'P)j i^^~^^R
Renar hufvudavålen

1 Befordrar hårväxten
| Ingnideaibarroten 1 4'i

gånger i rockan ftlre
kan.ning

'-.,i |ErtiMles iSa floeta apotek
f drog- och jlftrfymaffSxer

samt iparSt genom
ifiUlOO HORNBORG.Helaingfort'

Telefon 1331.

Pria pr flaska 3 mk

vi
1

f
AA

P3
m

VA *»a
tf "\ TT *V.Tå r"¥ v*

"x~
—

"vricfi
j- i ,

JHiffP-ff

ms^

V.....-_*
— --srasial

Helsingfors Elektriska ¥A. Nikander» Aktiebolag$ BelysningsMikonkatu 11. Tel. 303
Oikeita ty ty Kasarminkatu 27 Telef. 916

Viinejä,M~.onjakkia,
Bontmia ja liiköörejä. Toimittaa sähkövaloa.

Pyytäkää hintaluettelo!
Myy sähkötarpeita.

öambrini Restaurant.
.B_Bii

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Lokak. 8 p. 1899

Michel Perrin
2-näytöksinen näytelmä. Kirjoittanut M. Melésvilie

Henkilöt

Adolf Lindfors.
Benjamin LeinoI Michel, Perrin, entinen pappi .

Fouché, poliisiministeri . . . .
Désaunais. päällikkö poliisiminis

teristössii Emil Falck.
Oskaii Salo.
Evert Suonio

Jules de Crussac
Bernard . . .
Thérese, Perrin'in sisarentytär
Kanslianpäällikkö

Tyyne Finne.
Taavi Pesonen
Otto Närhi.Kirjuri

Ministeristönvirkamiehiä.upseereja, viraston palveli-
oita ja santarmeja. Tapahtuu: l:n näytös MichelPer-
rin'in luona ja 2:n poliisiministeristössäPariisissa

v.na 1800

Nyrnbergin Nukke.
(La Paupée de Nuremberg)

Koomillinen ooptra 1-näytöksessä.Sanat kirjoittadut
Leuven ja Beuplan. Säveltänyt Adam.

Henkilöt

Cornelius leikkikalutehtailija....Otto Närhi.
Donathan, hanen poikansa ....Taavi Pesonen
Miller, Corneliuksen veljenpoika . .Evert Suonio.
Aertha, ompeliatar Olga Leino.

Tapaus: Nyrnberg'issä Corneliuksen kotona.

.*j Ovet avataan k.lo b/28- Näytäntö aikaa k.lo 8
ja loppuu k.lo 11.

persons
§tiekmaskine_p.

damasker,
underkjo-

Stickade varor såsom strumpor
barnklädmngar, gosskostymer, damtröjor
lar m. m.

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

TA. I^eoFins.
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O. Öländers

Skrädderietabisement
Skilnadsgatan 2.

lä
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Sivori & 4f 4*
4* Merikannon
Pianoiimkasiiiii

Wiipurissa gHelsingissä
Aleksanterinkatu 21. |[j Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. ty Tel. 29 22.

Q©© 1 i© '©©©©©©©<
Mineralvattenfabriken

Ijaiufas
rekommenderar sina tillvärkningar

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

l©o© "©©000

I llllfllllll I f.llll llfjll 1111lI ___■
Bangatan N:o 9. Telef. 15 05. H

Kostymer, Paletåer och Bsnkläder för fest-, I
visit-, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om- I
sorgsfullt.

Godt material, fin snitt och skickliga arbetare.|
Priserna särdeles moderata. .-.■:!

Färdiga kostymer,paletår ochbenkläderpå lager.
Frackkostymer uthyras.

Beklädnads-BolagetA.alto & G:o
Mangatan N:o 9. Tel. 15 OS.
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han virtuosen och tillade att han kände
sig olycklig öfver att ej kunna till-
börligen återgälda den äran, som be-
visats honom

Den lycklige värden hade knappast
talat ut, förrän Liszt svarade. — Jo.
min bäste Durmont — sade han med
ett förbindligt leende.

—
Ni har till

fullo bevisat er erkänsla, om ni vill
hafva den godheten att mottaga min
inbjudning till en supé hos mig nästa
onsdag.

Durmont kunde knappt tro sina egna
oron. Först då han på pianistens ögon
sag, att han menade fullt allvar, fann
han ett ord till svar och lofvade, djupt
rörd öfver den ära, som vederfarits
honom, att infinna sig på supén. Äfven
alla de andra, som voro närvarande,
blefvo af Liszt inbjudna.

Dä man en stund senare skildes åt,
sysselsatte sig hvar och en i sitt stilla
sinne med den frågan, hvad Liszt kundeha för afsikt med att inbjuda Durmont.
Att han hade en eller annan hemlig
afsikt därmed, det voro alla ense om.

Till den af Liszt anordnade supén
hade de inbjudne mangrant infunnit
sig. En af de förste, som kem, var
nofskomakaren, som festen till ära
satt på sig sitt ordenstecken. Hade
Durmonts kök varit utmärkt, så kunde
detta epitet med ej mindre fog använ-
ds på de rätter, hvarmed Liszt trak-

terade sina gäster, och vinet, som gni-
strade i glasen, öfverträffade till och
med de märken Durmont hade isin
källare.

Samtalet var snart igång, och Dur-
mont roade sig förträffligt. Endast i
ett afseende blefvo hans förväntningar
svikna. Dekonstnärligaprestationer,som
han hoppats få njuta, uteblefvo alldeles.
Det föll hvarken värden eller någon
musiker bland hans gäster in att röra
en tangent. Slutligen, då redan des-
serten serverades, reste sig Liszt. Dur-
mont jublade, ty hvad var väl sanno-
likare, än att virtuosen skulle sätta sig
vid pianot och aflocka det de mest för-
trollande toner? Men hofskomakaren
hade tagit miste. Liszt knackade med
dessertknifven på ett glas. Han ville
hålla tal.
Isamma ögonblick inträdde en be-

tjänt och satte framför Liszt ett litet
bord, hvarpå låg ett större föremål,
öfvertäckt med en duk.— Mina herrar — yttrade Liszt,

sedan en ljudlös tystnad inträdt —
för några dagar sedan deltogo vi alla
i en supé, till hvilken vår ärade vän
Durmont varit så vänlig att inbjuda
oss. Då bad han mig glädja honom
med ett prof på min konst. Idag
är förhållandet omvändt. Nu är jag
värd och hr Durmont gäst. Jag hop-
pas därför, att han ej tager illa upp,

Tobaksfabriken

'"SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommende
ras åt tobakskännare; försök,,Samson I'
..Samson 2" (Trämunstycken) och "I899"

att äfven jag riktar en böntill honom.
Den kvällen var jag nödgad att visa
min förmåga i det fack, som är mitt,
och därför uppmanar jag honomnu att
gifva ett prof på sin konst.

Med dessa ord tog Lisztbort duken
från det lilla bordet, och förgästernas
häpna blickar visade sig —

ett par
väl putsade, men söndriga stöflar och
en fullständig skomakarattiralj.
ni lika litet vill neka att uppfylla min
bön, som jag gjorde när ni bad mig.

Rådlös stirrade Durmont ännu på
sitt handtvärks insignier, men plötsligt
flög ett förklaradt leende öfver hans
ansikte.— Xej — sade han käkt — jag
vill ej uppfylla er önskan. Ty då ni
hos mig icke levererade något lappvärk
på pianot, så höfves det ej, att jag
med ett dylikt återgäldar er älskvärd-
het. För mästaren passar endast ett
mästerstycke. Och därför loivar jag
att i morgon sända er ett par nya
stöflar, som äro er värdiga.

Hofskomakarens lyckliga infall lön

des med skallande skrattsalfvor.
Afven Liszt log och räkte försonad

Durmont sin hand.—
■ I(1år gå — sade Liszt muntert,— Hvad som är rätt för den ene, bör

ock vara rätt för den andre, och då
jag förtjänat stöflarnamed mina rhapso-
dier, så skall jag nyttja dem endast
pä mina konserter.

Stel som en stenbild satt mäster
Durmont på sin stol.— Ar det ert allvar? — fick han
ändtligen med möda fram.— Mitt fulla allvar — sade Liszt.—

Genera er icke! Jag hoppas, att

"— 4>—
Teater och konst

IBad Hamburg har ett nytt histo-
riskt skådespel Die Saalburg" med
lycklig framgång gått öfver scenen.
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Bi*efpapip©r
© rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "
$ ska sorter, linierade och olinierade. "
a Flrmatryck utföresbilligt |
| Dahlbergs Pappershandel,|
® Aiexatidersgatan 15. <»

W. Hartelins £aP Edv. Ekberd.
Fotografiska Atelier, 0 17n-nAi"fBo ir pridpllj«£ Glogatan 3. £a?

52 Alexandersgatan 52.fotografering alla dagar från 9 till 7
[fint arbete utföres,med billiga priser.

lid'.Atelieren har undergått rei
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u':m. EKBERG. Cognac-. Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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Franska Llfförsäkrings-
bclaget I

Im ®r&Hr Sh _____£ I1«__! eTmmmi
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.

Garantifonden: 98 miljoner Frcs
0\ Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- gm.
"S^ ringar af alla slag. Genom samarbete med g^
<A)j sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- Ä^o\, baino et la Seine beviljas de försäkradevid gm
""sls> sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, jxf

hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för-
0\ säkrade ocli lians familj, som ock de per- gm

söner, med hvilka lian står i affiirsförbin- jj^
delse för den oundvikliga förlust, som en Aty

g7R, sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- gm-
>§; ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- lss<sä)j skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
o\\ premierna för hela sjukdomstiden och utbe- Sn
S^ taiar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- "SK
l^4)j lig och resten vid dödsfall. Sgjj;
0\ Bolaget L'Urbaines försäkringar äro 0b
S< därför särskildt att, rekommendera för her-
0) rar affärsmän, då det gäller att säkerställa 0j
0\ större affärsföretag genom lifförsäkring, 0YA*i emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- Aji
<Ai samma störingar svårare sjukdomsfall all-
&h, tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- 0\pri ges- och förlagsmanstora förluster.
0) För dessaväsentliga fördelarerfordras >A/)
0\ icke några extra premier utan endast att gm
!S; den försäkrade afstår från den årliga vinst-
0) andelen. 0gm Generalagenturen:H:fors, (). Ilenriksg. 1. gm,

Qarl von

4f4*4?4f4?4*4?4*4*
Nutidens förnämsta antiseptiska
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V V V" - -Stomatol OUNMför tändernas och munnens vård

(U/T TIflöJölG SGC„
dödar kolerabakterier pä en halt' 3&
minut samt tyfoidfeberns, difte- _\
rlena och rosfeberns bakterie på iR

en minut. m
enligt intyg från 8

r E. Selander, Docent ibakteriologividK. «t

DTR^Bassenge^^Assistont^duPrö^^
Kochs Institut iBerlin. _■__»

fieidsiecß % fto Reims,
D:r Axel Holst, Professor iallmän helsovård

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

vid UniversitetetiPrag. och finnes att tillgå hos de
flesta vinhandlande såväl i
Helsingfors somilandsorten

D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo-

ratorium å Kliniska Institutet iSt. Pc- É #■ #■"^ "^
tersburg

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistentvid Farma-
ceut. InstitutetiStockholm, m. fl Partiorder upptages å lif-

försäkringsbolaget LTUrbai-Finnes till salu å Apothek, Drog-
affärer m. fl. ställen samt iparti. nes kontor, Ö. Henriksgatan

N:o 1. Tel 13 57Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.
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EKBERGS__ CIGARRBUTIK.
&■** Alexandersgatan »s^*

jl Champagne g>

|3 Mont de Bruyére &
,© säljes i minut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- ö-'
tioner. Partilager hos £j

.9 Ernst "*■«*""— '-»" B
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Sörnäs Pilsener! m
Sörnäs Porter! I

Prima råmaterial.
Prima vara. a

SörnäsAktieBryggeri.

Höte! Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.

Söndagen den 8 Oktober 1899

Program
1. Em flotter Studio, Marsch .
2. Intermezzo avs „Naila" . .
;!. Ouverture zu „Maritana". .
4. SammtpfötchenPolka-Mazur
5. Babillage
"i. Fantasie avs „B,igoletto" .

. Fahrbach.. Delibes.

. Wallace.
Hellmesberger. Gillet.. Verdi.

7. Irrfahrten.Potpourri Rosner.
8. Sivous ne m'aimezplus. Lied . . . Goublier.
9. Fragmente avs ..Puppenfee" ' . .Bayer.

10. Boccaocio-Walzer , Suppé.
11. Potpourri avs „Geisha" Sidney-Jones
12. Leben heisst geniessen, Galopp . . Ziehrer.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.

Måndagen den 9 Oktober 1899

Program:
1. Schumi Maritza, Marsch Sandurow2. Am himmelblauen See, Walzer . . Millöcker.3. Ouverture „Eine Nacht in Venedig" Strauss.
4. Gruss an Salzburg,Polka-Mazurka . Schlögel.5. La veritable Manola Bourgois,
6. Fantasie »Maskenbali" Verdi"
7. Blumengefluster, Characterbild . . Bion.8. Ichsende diese Blume Dir, Lied. . Wagner.
9. Grubenlichter. Walzer......Zeller.10. Keiselust. Potpourri Richter.

11. Mandolinen-Serenade Förster.12. Buzgo-Galopp Hornischer

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.

Tisdagen den 10 Oktober 1899.

%\ Nissens
4aAy världsberömda

_f Bröstkarameller /
Inivg. varum. Inn-"' \ .".nni'
för hosta, förkylning, inflammationi luftröret.

lilMiii i liiipiii i )
Försäljes hos alla herrar Drog- & Kolonialvalruhandlande i landet. Parti från enda tillvarkaren

Nissens Ang Karamell Fabriks Bolag
Helsingfors.

Salon Pilsner
serveras å alla nsta klassens

Restauranter
j. K. Kröckels Bryggeri

H. Isingfora,Huvudstadsbladets Nya Tryckeri. 1899

Schrammel
Strauss.
Suppé.
Strauss.
Wagner.
Berté.

Thomas
Abt.
Goublier
Schwarz
Ziehrer.

Försök Colors

Puts- & Polerpulver
bästa putsmedel för alla slags nietalaller

Colour
Skurpulver

finnes tillsalu hos alla välförseddahandlanden
Färgfabriksaktiebolaget Color.

H.fors

Program.
1. Dornbacher Hetzmarsch . . .2. Delirien-Walzer
3. Ouverture »Flotte Bursche"4. Avs der Ferne, Polka-Mazurka,
5. Schlachthymne avs „Rienzi" .6. Intermezzo. Märchentraum . .

7. Fantasie Mignon"8. Mutterseelenallein,Lied . . .9 Frisson-de fiéve, Walzer . .10. Fur Jedem Etwas. Potpourri .11. Qjmdrille »Em Deutschmeister"12. Björneborgarnesmarsch . .
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