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GERMANIA LIFFÖ^S^^fnr^!ETTIN-
Ferd. Stame,

rtf^jP a^ö/ogram-
Tidning för HelsingforsA. W. Eklund & C:o SVEA"

Brand &. Lifförsäkrings
Aktiebolag

Skilnadsgatan 19. Telef. 310 Teatrar och Konserter.Välsorteradt lager af

Viner t Spirituösa Norra Esplanadgatan 33. Telefon 228Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredagbilliga priser J. N. Carlander.

N:o 7. Fredagen den 15 September 1899.
»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. €€€€e
H. W. LiLiUS. Inkasso & Fastiahetsbyrå Georgsgatan 18, Te!efon 2110.

Jakob Ljungqvists CD

w -
r.i.CO =Svenska Teatern.Atelierfotografiska ro nj

CO

MAlexandersg. 19
(ing. fr. Hagasundsg. 2.) Fredagen den 15 September 1899, CO

Telefon 2453 kl 7,30 e. m
Utför omsorgsfullt och tillbilliga

priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. För andra gången Mikonkatu m ,T,. g

Mikaelsgat. iN'° ' 'elet' b93

AktamiMSVÅIEAxa Lindholm
Tapisseriaffär,

Alexandersgatan 7. Telef. 638

Viner och spirituösa
direkt importerade från utlärdet hos

Hjelt & Lindgren.
Unionsgatan17

Lustspel i4 akter af Ludwig Fulda. Fri ölversättning- från tyskanK.G. Lehto
SkrädderiafFär.

Fredriksgatan 40. Telefon 19 14,

Helsingfors W W
M/ Broderimagasin

Julia JohanssonPersonerna
Lager af fioa tygeroch färdiga kostymer

m. ni. Modernt och omsorgsfullt arbete. Doktor Bruno Mårtens Herr Berlin Glog-atan 5

Philip Winkler, musikskriftställare „ Hultman Stor tlyttningsrealisationH. W. Schalin.
Not- och lustrumenthandel.

Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 12 51 Heinz Hagedom, målare Svedberg 20 proc. rabatt*
■JSSSJS Nya Glasmagasinet ®ss«»

Störstalager af Flyglar,Pianinos,Orgelliarmoniei"'
k orkostcrinstrument. Specialitet: I'lyglar & Pia'
ninos i'rjtn Tiirlilstirman

„ KlintbergWaldemar Scholz, tekniker
3 Mikaelsgatan 3

Carl Bechstein iBerlin Dora Lenz Fröken Ahman Oscar Alexsiz.

SundeliA.melie Lieberfc G. Tahfs"SSt-^^m-ilm/&'J*-*-'-
Toni Leitenberger Fru Stnvenow

Helsingfors Elektriska Ylle Sl TrscotvaruaffårLisbetli Gerlach Fröken Bonnevie

Herr LindhBelysnings Aktiebolag Stephan, betjent 37 Telef 1727.Norra Esplanadg,
Scenen är iMårtens villa ien af Berlins förstäderKasärngatan 27. Telef. 916 Välsorteradt lager, billiga priser,

Serverar elektrisk belysning Börjas kl. 7,30 och slutas omkring kl. 10, is e. m Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.Säljer elektriska materialier

Ensamförsäljn. af JouvillS & C:o's
iGrenoble världsberömda handskar.*^:^^^^#s#€€€:^ Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 27

fotografiska Rattdels= $ Jabrißs= "gummin
iV. H^jggjS »]^

s£:^ Helsingfors $$€£
I. Fotografiska artiklar,

11. Fonografer, Graphophoner
111. Scioptikons, Kinematografer

Höntgen-och Medicinska apparater.
N. Esr^nadsg. 33, 1 tr. upp

Jj^ffaSHß> 1'.''^^^--"iu g>;$

"

IV.
V.

A.utomohiler, Velocipeder.
Kon.torsinredningar,Skrifmaslcin.er.

Mikaels^atan i, Itr

Kontor Vestra kajen 18»SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: C. F. CARLANOER.

mr HOTEL KAMP. TU
/"i&l M ttf^Å i'4- i-~*~i-å a^^s ti/ -<£jL —*L »^»«-^a ~rå&aK<äl @

= MAGASIN DU MORD.
N. Esplanadg. 31CP TWOl^XrTi Å TTT Fotografisk Atelier.

♥ -il * JU' X J^JäJMAMJ^-^^-J^ Porträtter ivkitkortsformat å S IXklk, pr duss

Crt
7Q

po

cy^

ro:
<;
—

) .
ro
ro
P^

LT)
'

CD
rf
CD
tZj

ro

O

öo
tJ*

PN
O
B
B
=3
CD
i— t
PO

sr
03

v:
OQ
(T)
»-1

Z
O
—i
03

CD
—t*
O
Zi

O

©o

(Catoni% hus.)



o

Zo

fi
CD

z

fe « O O

—
a >-<

.K«

10 å

Q?
CL

:O

■

Harald Wasastjemas BLOMSTERHANDEL, Skiinadenj.
Aktiebolaget Norra Bryggeriet åMiåMåMåMrekommenderar sina välkända tillvärkningar af

01. Iskäliardricka. Läskdrycker samt Mjöd
Telefon 19 17 Annonsera

CöartuterrsnifiyllllllllO <&rogram-Slaéei"Smörgåsaffär
3licnaelsgätäTî Telef. 491

Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta

JULIUS SJÖGREN gas för längre tid

mikaelsgatan 4, Centrals bus.
ni 1Hvarje annonsör får sig /!/_- /

tidningen hemsandYlle- och trikovaruaftar.
Välsorteradt lager. Billiga priser

■ -f- C3rT^Stt±&. -J- ■

Tel- 2776 Annonser och prenumeration emottagas å tid-
ningens kontor Östra Henriksgatan 1, 2 tr. upp

V©ä2j såg-ad, klufven, liemkörd, per telef.
Försumma ej att anonsera så länge

några lediga pSatssr ännuHffisdt ocii ohyfiedt virke.
återstå

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer.

AKTIEBOLAGET FINSKA JEMSÄMSFABRIKEN. wvwmmm
Enda Specialfabrik iFinland för

JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.
Betydligt billigare än de utländska
Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandersgatan 50.

'IstnißLiS
Denenda värkligtpraktiska SKRIFMASKINI

■ OBS.!Emil Rcbnbcrg.
HA3131OND,OBS.! Fullständiggaranti

som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.
Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o

Generalagenter för Finland & Skandinavien.
Helsingfors,

is-nä*«Ö to o) S giMMit&MNM

i;4f $>4/ &4f 4f 4f 4>"g OJ i^-. rJ} *
KaÉ e âms # #ed

& ® fjokfyanäelTornbergs
4f

4f
Det länge bebådade och efterfrågade, af

; konstruerade nyaHerr J. G BreitholtzPappershandel
©totitnus uär flyttad till
är numera tillgängligtihandelnEspSanadg. 12

Pris Fmk 3: 6(Wasa, A.&tieb&.nks hus) —
s

OPERAKÄLLAREN. iicldags- å Aftonkonsert.

M^w

Svenska teatern.
Den som i förgår bevistade före-

ställningen på svenska teatern behöfde
icke ångra sin afton, ty den var myk-
ket rolig. Man spelade ett lustspel af
Fulda, benämdt Ungdomsvänner, som
skildrar det knepiga för att icke säga
omöjliga uti att upprätthålla de gamla
traditionerna och det förtroliga umgän-
get, som utbildat sigien ungkarlsklick,
äfven efter det några af klickens med-
lemmar gått under äktenskapets ok.
Pjesen skiljer sig mycket fördelaktigt
från vanliga tyska lustsspel däri, att
den på ytterst få ställen förfaller till
det rent burleska och klownmässiga.
Den är ganska salonfähig alt igenom.
Styckets fyra hjältar Klinkis, Seinkis,
Tschinkis och Flintis, eller hur det är
de kalla sig själfva och hvarandra, spe-
las af herrar Hultman, Berlin, Klint-
berg och Svedberg, som i första akten
ställa till en treflig, litenchampagnevift
iherr Berlins elegantaungkarlsväning.
Denna scen uppfördes så realistiskt
att t. o. m. champagnekorkarna flögo
in bland publiken på orkesterstolarna.
Iandra akten uppträda de fyra hjäl-

tinnorna fru Staveiwr och fröknarna

■

Sundett, Bonnevie och Åhman. De tre
förstnämda äro gifta med resp. herrar
Svedberg, Hultman och Klintberg me-
dan den sistnämda är stenografissaoch
manlig vän hos författaren och doktorn,
herr Berlin. Manlig vän, ty de två
ha kommit öfverena om att vara vän-
ner som två karlar och icke inlåta sig
i något kärlekstrassel, hvarken med
hvarandra eller med andra.

De tre fruarna ställa redan iandra
akten, då de äro på besök hos herr
Berlin, till ett litet gruff som uti tredje
akten, vid en tilltänkt festsupé hos
bemalde väl situerade ungkarl urartar
till ett storartadt gräl. Orsaken till
grälet är fru Stavenovs rödahår, som
tack vare kosmetikens högaståndpunkt
lyser såsom en blankskurad kopparka-
strull. De andra fruarnas spydiga an-
märkningar om det artificiella uti detta
förhållande framkallar kriget. Detta
upptar styckets tredje akt, för öfrigt
den roligaste, och omfattar tillslut icke
allenast fruarna utan också samtliga
herrar. Två af fruarna stupa i nerv-
attacker och herrarna skiljas åt ivre-
desmod och rusa ut genom olika dör-
rar, medan värden blir sittande ensam
kvar och just som ridån faller uttalar
den förhoppning att samtliga öfriga

Försök
(Ucsterlund $&o$

medspelande (utom stenografissan, somicke varit med om grälet) må dragaat länders.
Ifjärde akten försonas vännerna såsmåningom åter under inmundigande afol på äkta tyskt vis, medan herr Ber-lmoch hans manliga vän fröken Åhmantill slut dock komma underfund medatt det är bättre för en karl och enkvinna att vara gifta med hvarandra

basis
* VW'a VäMer På Platonisk

Spelet gick iallmänhet utmärkt ochaamthga meddelande gjorde sina sakermed forstånd och humör. Endast motherr Hultman kunde man anmärka athan en smula öfverdrefmusikförfattarenAAmklers idealistiska ynklighet. Ordensvuro ibland mot den ständigt gråtmildeminen och det pjunkiga tonfallet. HerrHuUrnan skall väl nog ruffa
"

"et till nastajang. FrökenBo^evif
Lorens Malmstre ro* Herrekipen

BODEGA ESPANOLa(Etablerad 1883)
Helsingfors.

Försäljningipartioch minut afendast äktautland v
Viner &

Sp irituosa
Ständigt lager af färdiga

BAKJyJULAiSEn,
Nya, Sarngarderoh^

Passagen.
K. F. Larsson.

tiebolagot
IRIS

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

Möbeltyger:
kretonner m. m.
Möbler & mattor,

halfs.den, velveteen, gobelintyqerEngelska lampor och metallvarn
'

Konstnärligt krukmakeri '

A. Halonen
Herrekiperingsaffär.

Prima varor och billiga priser
G-eorgsgatan16 & Nylandsg. 7,

Fina Hemhunger
mgiqåj^ej*^

EKBERGS
CIGARRBUTIK.

Alexandersgatan52 52.
John Ericsson,

Mobelsnickeri
Tel. 25 36. Mikaelsgatan 22,

f&osSerna möbel tlilvärkas.

knep sig med rätta en applåd för öp-
pen ridå, då hon, kort inan hon föll
i vanmaktitredje akten, grät och ro-
pade: jag vill till mamma!" på ett så
drastiskt, naturligt sätt att hela salon-
gen brast i gapskratt. Fröken Ånman
var charmant som stenografissan och
fröken Sandell gjorde den något ettriga
och högfärdiga fru Winkler med illu-
sorisk sanning. Fru Stavenow var söt,
näbbig och confectionösmässig, såsom
rollen fordrade.

Man fick, som jag sade, ett godt in-
tryck af spektaklet i onsdags. _ Man
såg att uppsättning och instudering a
pjesen skett med omsorg och skick^g"
het. Iscensättningen var mycket vai-

dad och naturlig och dekoreringen stor-
artad. Uti herr Berlins präktiga ung-
karlsvåning, där hela pjesen spelar'
furmos vackra väggar igrått och terr»
cotta, där furmos dörrar med värkliga
lås och vreden (för första gången P»
bra länge) och vidare en magnifikt in-stallerad elektrisk belysning som »k-
-tigt kunde tändas och släckas med en
knapp vid ena dörren inne på scenen
Mattor, möbler, draperier, prydnadspj6

'

ser, allt var nytt och chic och stilM'1 '
så trefligt att man riktigt afondad«
lierr Berlin.
T— ._ . "^^^^^^^^^^^ *

Tafvelramar,Speglar, S&
OmférgyllningsLr,

Uteslutande egna fabrikat.
Egen ramlistfabrik istaden.

Sven Strindberg & C:o
Nu, Norra Esplanadgatan 3

Från 15 September, Boulevardsj atan 1,

C.E.LindgrensBorstbinderiaffär,
Alexandersg. 46. Centrals hus.
Alla sorters finare och gröfreBörs

Tamburmattor & Rottingpiskor, toilettvålar,
fymer, Badsvamp, Kammar af alla slag, S
iettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånbi

ar &Penslar,
Amykos,Par-
jeglar & Toi-
cker, Cigarr-

& Cigarrettfodral m. m. till billigaste pris.

Dricksglas släta I: 50 per dussin
3,r dussd:o med slipad rand S: 80 p

W. Hendriksg. N:o 1

Wilk Lamberg.
Telef. 23 49

able eThote & å la carte



AXEL PiHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
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Telefon 1551

Pria pr flaska 3mk i i J
[i

A. Nikander
Mh MikonKatuTi! TeT 303. j
■N/j Oikeita \</ v]/

|l|fl> Viinejä, IZomjakltia,,
Iw JRoinmia ja Lilzöörejä.
I * * Pyytäkää hintaluettelo! *

jTiil |

SUOi. TEÄATTERI.
Perjantaina Syysk. 15 p. 1899

Ulilbclm Cell.
töksinen näytelmil(12 kuvaelmaai. Kii-j,tiuunut Fricilrik

Schiller. Suonientanut E. Tamminen.

Henli

«"yzin inUurin maavHerrman Gess
Attinghauseni
Ulrieh tod !;,
Walöier FllrsWilhelm Tell

poika

n$

öambriniRestaurant gofle^an JSZ2" Ä

*

5 42

Wiip ur is s a
$J^

Salongen var fullbesatt och publiken
roade sig förträffligt. Ungdomsvänner
kommer säkert att gå många gånger.

P.—
-^"»►- —

En direktör från den gamla,
goda tiden.

Ianledning af att det är 75 år se-
dan nKönigstädtieohea Theater" iBer-
lin öppnades meddela Berlintidningarna
en del anekdoter om teaterns första
chef, ett mycket lustigt original, kom-
missionsrådet Friedrich Cerf, som, en-
ligt hvad det påstods, hvarken kunde
läsa eller skrifva och hvars uppfostran
i det hela taget var mycket bristfällig.

En dag besökte kung Fredrik Wil-
helm 111 Cerfs teater och böjde sig,
{ör att bättre kunna ta salongen i be-
traktande, långt ut öfverlogen. Plöts-
ligt hörde man Cerf ängsligt ropa:

»Tag er iakt, ers m:t, de, som sitta
ofvanför, spottaoupphörligtihufvudena
P& dem, som sitta inunder!''

En annan gång hade prins Carl af
Preussen anmält sitt besök, och Cerf
hade redan långt förerepresentationens
hörjan ståttiteaterns vestibul för att
högtidligenmottaga den förnämagästen.
1 sin otålighet tittade han då och då
ut 1& gatan för att se, om ej prinsens

vagn var i sikte. Härigenom ådrog
han sig gatpojkarnas uppmärksamhet.
Ett par af dem stälde sig utanför in-

gången till teatern och gjorde sig lu-
stiga öfver Cerf, som hela världen
kände.

Sent omsider kom prinsen, och di-
rektören skulle just börja ett tal, som
han omsorgsfullt instuderat, då en af

pojkarna öppnade porten och ropade:
nFårskalle!" Gerf blef förskräckt,men

fattade sig strax och sade med stor

sinnesnärvaro till prinsen:
„Ursäkta, ers höghet,gossen menade

mig.
" „ ,
I Königstädtisches Theater" gafs

en lång tid med stor framgång Balos
flOtto von Wittelsbach". En dag bad
Cerf sin sekreterare att skrifva till för-
fattaren, om han ej kunde lämna ho-
nom flere sådana stycken. Olyckligt-

vis hade Balo redan varit död i 80 ar.

V*d ett annat tillfälle talade en ska-

despelare på scenen om Orestes och

Pvlades och betonade det senare nam-

net oriktigt, hvilket kom .publiken att

brista i skratt. Genast störtade Oerr

upp på scenen och ropade så, att det

kunde höras isalongen:
Hvad är det förnågot!Vet ni inte,

att"det heter Orestes och Pilatus?<

Pannkakor tyckte den gode direkto-

ren mycket om. En afton hade han i

teaterns konditori förtärt åtta stycken,— ~"

i

och det af det störstaslaget. På hem-
vägen kunde han ej motstå frestelsen,
utan försåg sig med två små hos en
ambulerande handlande. Det är märk-
värdigt", sade han till en skådespelare,
som följde honom, jag har blifvit mät-
tare af de två små än af de åttastora!"

" «► «

Teater och konst.

Eleonora Duse har nu iVichy och
Aachen börjat sin stora vinterturné,
hvilken måhända äfven kommer att
beröranorden. Hennes repertoarupp-
tager: Kameliauamen", nClaude3 hu-
stru", „Prinsessan Georges", „Hem-
met", Adrienne Lecouvreur" och Ga-
briele d'Annunzios nya ,4 akts-tragedi
Gioconda". Stycket behandlar en myk-
ket dyster kärlekshistoria mellan bild-
huggarenLucio Sottula, hans maka Sil-
via (Duse) och hans modell, Gioconda.
Det är idetta styckes sista akt som
d'Annunzio begår den smaklöshetenatt
låta Silvia uppträda lemläatad

—
utan

händer! Dessa bli nämligeni sista ak-
tens slutscen krossade af en staty,
Sfinxen, för hvilken Gioconda stått
modell. *

Hans Richter, Wagnerdirigenten ex
professo, har nyligen uppgjort kontrakt

som kapellmästare vid k. operaniWien
intill slutet af år 1904. Hanhar där-
vid dock förbehållit sig rättighet att
under en del af nästa vinter anföra
Hallekonserterna iManchester samt att
hvarje höst och vinter anföra de årliga
Vert-konserterna iEngland. Dessutom
skall han under sommarferierna år 1901
anföra Wagnerfestspelen iBayreuth.
Ar 1905 fyller han 60 år och ämnar
då draga sig tillbakaiprivatlifvet.*

Ett strå hvassare. Vi omtalade ny-
ligen att på en somtnarteater iBern
uppfördes ett sensationsstycke med ti-
teln: nMadame Dreyfus eller återkom-
sten från Djäfvulsön",ihvars 4:e tablå
krigsrätten iRennes framställes.

Men detta är dock ett intet mot det
som presteras af teatern iBarnberg,
som i dessa dagar uppför ett stycke,
som kallas — „Dreyfus' frikännande i
Rennes".

Det kan isanning kallas ett „världs-
rekord" i sensationsnyhetsväg!

prick alltid

jYionopole sec"!

IT

"^ P̂Pi UurinkansalaISia
Ruodi, kalastaia

AVern
Reding Schwyzin kansalaisia

Untervaldenin kansa-
Arnold Jlclchthal \
Konrad Baumgarten )
Struth v.WinkelriedJJenni, Kalastajapoika

Ahlberg

BenjaminLem
Adolf Lindfors.
Uuno Salmela.
Aleksis Rautio,
Otto Narhi.

(Kaarle Halme.
<TaaTi Pesonen
(.Otto Xärhi.
rOsk&ri Salo.
(Heiumo Kallio.

Alpo.
Hilma Kantanen
Tyyne Finne.
Eino Salmela.

Pietari Alpo.
Aleksis Eautr
Otto Närhi.

Maria Rangman

Friesshard \.
Leuthold /taVanha kalastaia
Vanha metsästäj
Kiiulullaja
Walther \ „„.. ,
Wilhelm /Tellinlapset
Bertha von ISruneck. rikas perijätär
Hedvig. Tellin vaimo .
Gertrud,i
Armgard
Meclnliild
Eisbeth

> talonpc
an >

\MimmyLeir
Malm.

Uurm, Schwyzin ja Unterwaldenin kansaa. Sotilaita
Maasaatto. Jlunkkeja,

1. Vierwalds ranta. (Hyvin lyhyt valiaika.
>ta. ii. Walther Fiirsiin hton^^^^tHnuThTnTi^o^iin lin nnrmi. (IMrkii \';ili;i!k;^l Tollin ma ju

ka). 8. Alt

§tickmaskinei?.

■£-^'-'r'-éc:ss&& *^

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

serveras å alla i:sta klassens

J. K.

" "
JC^ulfa- ja

JCenosegänliiße
Kustaa Kallio.

Bangatan N:o 9. Telef.

Godt material, fin snitt och skickliga arbetare

lYinl
Frackkostymer uthyr

Bangatan N:o 9. Te

damasker,
underkjo-

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

Th. Neovius.

Salon Pilsner
Restauranier z

Kröckels Bryggeri
HBH^HB^HHHHH^Hi

»Biioin
'■—,
o
c
O)

"-t-*

CC

Beklädnads-BoSaget Åalto & C:o
Kostymer, Paietåer och Betth

visit-, och hvardagsbehof förfärdigas
sorgsfullt.

i Priserna särdeles moT^^W

abt och om

er på 1

505

Metsft. (Hyvin Ivhv
.orfissa. i). Vierwaldstätton järven itä-ranta.
uona. (PitbS väliaikka). 11. KUssnachtin rotko
iaikka vuoristossa Tell'in majan läheisyydessä.

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

j^ersons

♥ «

& é
Merikannon
umömäHäiiini

IHelsingissa
Wladimirinkatu 20

29 22

2. Avonainen

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V28
ja loppuu k:lo 11.

Elektriska VHelsingfors
Belysnings Aktiebolag
Kasarminkaty 27 Telef. 916

Toimittaa sähkövaloa.
sähkötarpeita.Myy

QQÖQQaOOQÖÖÖO©DOO
Mineralvattenfabriken

Sannas
rekommend£ Wtk uxa-i tillvärkningar

N:o 8Fabrik & kontc
felefon 31 91. I
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:m. EKBERG. Coqnac-. Punsch- och Vinhandei. Älexandersg. 52. Teief. 2178. Helsingfors,
»

m
måfe

Fransks Lifforsäkrings-
bofa^et

I i
i
i

# 0Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcs#Ä& Bolagetmeddelar fördelaktigaförsak- &h.>yi lingar af alla slag. Genom samarbete med

't-sv sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
0} Imiue et la Seine beviljas de försäkradevid 0)
i.j sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, '°~s'<&) hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för-
0j säkrade och lians familj, som ock de per- 0)W söner, med hvilka han stär iaffärsförbin-

(lelse för den oundvikliga förlust, som en S#0)j sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 0)
leren olyckshändelse medföra. Bolagetefter- g?
skänker nämligen, såsom allmänt bekant, 8^0\ premierna för hela sjukdomstiden och utbe- 0\>n< taiar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- jg?
lig och resten vid dödsfall.

ot\ Bolaget L'Urbaines försäkringar äro 0}gj! därför särskildt att rekommendera för her- ~£*\Sfj rar ainirsiniin,då (let gäller att siikerslälla &))
ot\ större affärsföretag genom lifförsäkring, 0\0J? emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-*zil samma störingar svårare sjukdomsfall all-
gfih tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- 0\0& ges- och förlagsman stora förluster. *%£«5^ För dessaväsentliga fördelarerfordras Sgisi
&h icke några extra premier utan endast att &&
g&L den försäkradeafstår från den årliga vinst- (x£ /

@) andelen. %
0\ Generalagenturen:H:fors, (). Henriksg. 1. 0Y

oarlvon <Xnorring. ||

v v
© rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "
V ska sorter, linierade och olinierade. V
a Flrfhatryck utffires billigt. |
| Dahlbergs Pappershandel, }
® Afsxasids^sgataa 15. »

********
&s*&^s*&4?4?sf
y-yy~ V V V V ¥~Y ¥ V VY VVY V ,¥ V.V.VY V -y

.¥ v y,y.v v yvvv;v:y:¥ vvyvvyvvv
vyYyyvyyYYYyVYVYVyVYY y-v v v

I« Nutidens förnämsta antiseptiska
"fi toilettmedel

i Stomatol WidHplllöför tändernas och munnens vård

dödar kolerabakterier på enhalf
minut samt tyfoidfeberns, difte-
riens och rosfeberns bakteriepå "Éipolß SLen minut

enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent i bakteriologi vid K, fieidsieck $ £:0 Reims,Karolinska Institutet iStockholm
D:r Axel Holst,Professor i allmän lielsovård

vid Universitetet iChristiania. serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos deD:r F. Huedpe. Professor i allmän helsovård

vid UniversitetetiPrag.
flesta vinliancllande såväl i
Helsingfors somilandsorten

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor ±fl
Kochs Institut iBerlin. I

S D:r Girand, vid Municipallaborattme^^Parisl
f? D:r M. Raskina vid ."■■"■■,■ "

K$ ratorium a Kliniska fiistitute^^^^^Btersburg.
äa D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vunParmaT
.'"■:r cfnit. Institutet i Stockholm, m. fi.

ifanasieffs labo- É- É- É-i St. Pc-

Partiorder upptages å lif-
försäkringsbolaget LTUrbai-rinnes till salu & Apothek, Drog-

aifärer m. 11. ställen samt iparti. nes kontor, Ö. Henriksgatan
N:o 1. Tel. 13 57Helsingfors Tekno Kemiska La-

boratorium Södra Esplanadg. 8.
nHmiii^iii«mffÄ

W. Hartelins Fredr. Edv. Ekberd.
Fotografiska Atelier, Bafferi Koititori&£, Glogatan 3 £&
Fotografering alla dagar från 9 till 7 52 Alexandersgatan 52fint arbete utföres,med billiga

Äta Helsingforsieren har undergått ren ont
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Nissens r
världsberömda v/il Champagne

3 Mont de Bruyére
,$ säljes iminut hos de flesta Herrar handlande Bröstkarameller

M Sörnäs Pilseoer! m
f Sörnäs Porter! 1
| Prima råmaterial.
Hg Prima vara. wm

SörnäsAktieBryggeri.

tareg. varom. iTTrej^ärall
för hosta, förkylning, inflammationi luftröret]

kittling istrupen, etc.
Serveras a alla s^hjri hotel^^^fistaun^S"

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

Försäljes hos allaherrar Drog- & Kolonialva-
ruhandlande i landet. Parti från enda tillvarkaren

Nissens Ång Karameil Fabriks Bolag
Helsingfors.*KaKia»3KaflaaiE«fc««agi»re^^

Matematiska
instrument,

w

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchestern
J. C. Schwartz.

Fredagen den 15 September 1899.

Program

ibanner. J

zu I
Strauss4. Die tanz

5. Zigeunei .8 T

1. S

3. Ou-p

6. I

8. Er:
9. I

2. R

Herman Lindeli
Specialaffär för

Artist- och Ritmaterial
Specialartiklar iritmaterial: |Geodätiska

Cirkelbestick, Ritbräden, Vinkellinealer, Rit- ]
block, Rundskrifts-, Text- och Rithäften. Akva-I
rellfärger, Skalor. Akvarellpenslar,Tusch, etc, 1

Ritmaterialiehandeln''.
Q. Henriksgatan, Helsingfors, Ö. HenriksaatanH

Wi

Hels

instrument.

W

mm

Herman Lindello Erityisliike

Matemaatilli-Sraitcilia ja piirustustarpeita
Er/tyisaineita P/irustustarpeessa:

Harpikkoja, Piirusiuslautoja, Kulmikkoviivottilia, Pnrustusblokkeja, Pyöreäkirjoitus-, Tekstii Purustusvihkoja, Vesivärejä, Skaaloja. Vesianpensseleitä, Tussia y. m., y. m.W Piirustustarpe:denkauppa".
Ita Henrikinkatu, Helsinki, Itä Henrikinkatu

C. Schw arz

<J. C. Schwartz.

Lördagen den !6 September 1899

Program
1. Carinen-Marsch
i. »Uruss an Hietzing", Gavotte ■ . ■ Schax
f uuverture zu Raymond" ....Thom
4. »Umme dansun réve", Pnll-n.-Ma/iii-. Slrob5. Intermezzo. rnsnV.^i—^Mo. iraa-mente ;i ;■Fiametta

3 Tp
nS

o-
äeTa W:rRat

f
hllauskeller,J^l|j

9- Die kleine JVittwc. Cha^'''i)^B
J. \\ irr-wuvriuniH

Dresche
Sullivan
Alletter.
DworsclPotpourri.

im AValde
12. Marche des goguenard.s

tuok
Chai

Geodetillisia
työkaluja.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern


