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PtPTPMANTA LIFFORSÄKRINGS AKTIEBOLAG ISTETTIN.
- . q,"-..

Ui^lvXTÅi^LÅl ÅX 1Generalagentur förFinland, Hagasundsgatan 2. f CrQ< Old-niCr.

GÖ,<$rogram~
A. W. Eklund & C:o

Skilnadsgatan 19. Telef. 310

Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billiga priser

N:o 14.

*mm> DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. €*€«*
H. W. LILIUS.

C:

Jakob Ljungqvis

ÅteFotografiska ier
Alexandersg. 19

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

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

Axa Lindholm
Tapissenaffär,

Alexandersgatan 7. Telef. 638

JK. G. JLehto
Skrädderiaffär.

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

m. m. Modernt och omsorgsfullt arbete.

JT. W. Schalin.
Mot- och lustrumenthandel.

Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 12 51
Största lågor af Flyglar,Pianinos, Orgell.armoiiicr.
iorkesteriiistrumeiit. Specialitet! Flyglar & Pia.
ninos ftrån värnfsHrinan

Carl BechsteiniBerlin

"'"""^'ir.jtr'^^.^^'^..^:^^

Helsingfors Elektriska
Belysnings Åktieöolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning.
Säljer elektriska materialier.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Söndagen den 1 Oktober

Inkasso & Fastighetsbyrå.

Svenska Teatern.
"\iSf

Måndagen den 2 Oktober 1899,
kl 7,30 e. m

För sjette gången

Per Olsson oeb bans
käring*

Komedi ur folklilvet i3 akter af Gustaf af Geijerstam
Personerna

Per Olsson, bonde Herr Svedberg
Katrina, hans hustru Fru Precht
Erker, deras son Herr Klintberg,
Olof, Pers son itörsta giftet „ Hultman
Jöns iNöbbelöf,bonde Lindh
Anna Brita, hans hustru Fröken Lindmark,

Lisa, deras dotter Fru Klintberg
Fattig-Johan, Per Olssons bror Herr Stavenow
Anders, vestgöte, kringresande handlande Malmström
Sanna, Pers piga Fru Lindh
Kalle, tillfällig hjelpdräng Herr Eosqvist

Bondfolk
Spelas ivåra dagar

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

Sundströms Fotografiatclicr, Fabiansgatan %l

aåef
„SVEA"

Brand & Lifforsäkrings
Aktiebolag

Kontor
Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

1899
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Mikaelsgat. N:0 l Telef' 893

Akta
Viner ocli spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17

HelsingTÖr^^^9^|
W Broderimagasin

Julia Johansson
Glog-atan 5.

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

*»»$0 Nya Glasmagasinet »ssst-
-3 Mikaelsgatan 3.

Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & Tricofvaroaffär
Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser,

Hufvuddepot af Dr. Lalimamis un-
derkläder.

Ensamförsäljn. af JouvitlS & C:o's
iGrenoble världsberömda handskar.

Kontor Vestra kajen 18
G. F. CARLANQER.

Alla aftnar

Aftonkonsert
frän kl. 8 e. m
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Georgsgatan 16, Telefon 27 70.

iiÄÄ

■u^ni fotografiska fiandels- $ ?abriKs-
$$$£ Helsingfors $$:€$

I. Fotografiska artiklar,
11. Fonografer, Graphophoner
TI. Scioptikons, KinematografermM%öntgen- och JMedicinska apparater.

N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp.
MA-utomobiler, Velocipeder.

mmuuu\Kontorsinredningar, Skrifmaskiner.
HiWikaelsgatan

IV.
v.

„SKANÉ", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:
Alla dagar ■■ m JL ■ 9_& ■■Hotel KampMiddagskonsert

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

woL Jt Jtij Mmd JL JIL joD mmcSL Jl %3 JL# JLj C^«
= MAGASIN OU MORD.

C. P BYIIEWBÅHT Fotografisk Atelier.
■*» " ±A *._ AVM4I&A4^±a±a±a Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk, pr duss,

N. Esplanadg. 31
(Catonis hus.)



o
Qo

S___^«Z.o
o „
OC_
CD cs

'si-i"

—
oj ii

w■dIm 4 5

Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4
BODEGA ESPANOLAAktiebolaget Norra Bryggeriet Filharmoniska Sällskapet. (Etablerad 1883)

Helsingfors.
iina vä tillvärkiiingar af Försäljningiparti ochminut afendast äkta utländska

Öl. Iskällardricka. Läskdrycker samt Mjöd Program Viner &
Telefon 1917 Spirituosa

Ständigt lager af färdiga
2:draUMmIuII 0flulDllklllli) BAB^ÄIAIEH,

Beställningar emottages.
Nya BarngarderobenSmörgåsaffär Populära Konserten Passagen

MichaelfDij-ciLdoÄi. Telef. 491 K. F. Larsson,

Måndagen den 2 Oktober 1899 A&.1& t.±©"k>e>l«&>§j©"tJULIUS SJÖGREN IRIS
ItliKaelsgatan 4, Centrals bus. Ouverture till op. „Ipliigenie Gluck

Ylle- och trikovarimflTär. GuiraudScen och vals nr Gretna Green"

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

Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobelintyger,

Ikretonner m. m. Engelska lampor och metallvaror!
Möbler & mattor. Konstnärligt krukmakeri.Välsorteradt Melodi (ny) Paderevskilager. Billiga priser

Franck„LeChasseurHaudit",sinf.dikt(ny)

Tel. 2776. KjaSllf)!* Tel. 2776. A. Halonen
Herrekiperingsaffär,Ouverture till op. Friskytten Weberfr ed, sågad, klufven, hemkörd, per telef.

„Ungariscke Lieder", för violin Ernät
Hyfiad! ocli ohyfladt virke. (hr Hugo Olk.)

Prima varor och billiga priser
Georgsgatan 16 & Nylandsg. 7

Paus Fina Hamburger
Carneval å Paris SvendsenKlippan! Menuett, för stråkorkester Boceherini

EKBERGSBröllopsmarsch Mendelssohn
CIGARRBUTIKS^ Alexandersgatan 52.

Konserten eger rum i
åKTIEBOLAGET FINSKA JEMSÄNGSFABRIKM. Societetshns]e t Jofyn Ericsson

MöbelsnickeriEnda Specialfabrik i Finland for
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.
Betydligt billigare äa de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.

st. .SI

Den enda värkligt praktiska SKEIFMASKIN

Tel. 25 36. Mikaelsgatan 22.
Tillvärkar fantasi och moderna möbel

Obs.! Affären flyttas den 1okt. till
Wilhelmsgatan N:o 6.som finnes är

Ml Renberg.
OBS.! Fullständig garanti HA3131OND,

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

Carl Jacobsen & C:o

TaiVel.rama:r.,
&pegrla.r>

Omforgyllningar,
Uteslutande egna fabrikat.

Egen ramlistfabrik istaden

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien.
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Sven Strindberg & C:o
Norra Esplanadgatan 37.4*4f4*4?4*4*4*4?4fcö "«

£a> rstes3 C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,
Alexandersg-.46. Centrals hus.K^elsfams $$ #&på

$ # gokfyandel
Alla sorters finare och gröfreBorstar & Penslar,

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

Tornbergs
Pappershandel

bebådade och efterfrågade, af j
Breitholtz konstruerade nya j

TJetiangÄJ
Herr J. t|
bläckhornet Dricksglas släta I: 50 per dussin

d:o med slipad rand I: 80 per duss„©fstimus uär flyttad till
W. Henriksg N:oär numera tillgängligt ihandelnEsplanadg. 12

A-, Fris Fmk 3:SO Wilh. Lamberg.
Telef. 23 49.

fWasa A.ktiehanks hus).

iWSddags- & Aftonkonsert. Table
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Q" Från Stockholms teatrar.

a. »Stora syster".
"~" Jules Lemaitres 4-akt<komedi „Stora

O'"1
"'

syster" å Svenska teatern har vunnit
en rätt betydande framgång. Stycket

r^. är onekligen intresseväckande, och om
man undantager själfva upplösningen,

v^ är förf:a idé utvecklad medbåde följd-
■■J r~ riktighet och kvickhet.

:£D Denna idé är ganska ovanlig, men,~ 3£ sanningen att säga, föga trösterik. Ju
gBj les Lemaitre, som är skeptiker, tror

icke på dygdens belöning, han anser
icke, att de goda och samvetsgranna
människorna draga några vinster på

*■ lifvets lotteri; dessa vinster tillhöra de
behändiga, dem, som förstå att, om

p också bara aldrigså litet, vända lyckan
B _ till sin förmån.

Lia, den äldsta dottern inom en re-
EhE» formert pastorsfamilj, är en sådan där
BHf .god och samvetsgrann människa, med

wB en strängt oförvitlig dygd, en under-
gßß» gifven tillbakadragen flicka, som lefver
Hjjpl för andra, utan att begära något för

egen del. Den äldsta af sex flickor,
af hvilka de fem äro raka motsatsen
till henne själf, är hon som en mor för
sina syskon. Hon uppoffrar sig för

p£y

dem och sörjer för deras välbefinnande,
äfven om det står istrid med hennes
egen fördel. Fadern, pastorPetermann,
och modern äro beskedliga hvardag3-
människor, och deras diktan och trak-
ten är att få gifta bort sina döttrar.
Den reformerte pastorns prästgård är i
själfva värket, som en af personerna
yttrar, ett Amors tempel,ihvilket kär-
leksintrigerna korsa hvarandra och där
de fem flickorna lägga an på alla gif-
termålskandidater, som komma ideras
närhet.

De lyckas allesammans skaffa sig
män. Alla tänka på sig själfva, och
Lia, som bara tänker på' dem, blir na-
turligtvis förbigången och röner otack
på alla håll. Hon älskar en ung pa-
stor Mikils, och en af systrarna, Nora,
eröfrar bakom hennes rygg pastorn och
gifter sig med honom. En äldre herre
med stor förmögenhet friar slutligen
till Lia. men då är yngsta systern,
Dorothea, framme och lyckas genom ett
raffmeradt koketteri taga den rike fria-
ren från sin syster. Slutligen gripes
Lia af misströstan och förtviflan. Hvad
har hon haft för glädje af att hafva
varit hederlig och rättskaffens? Äfven
lon vill hafva sin del af lifvets lycka.
[ rattan tid uppträder en ung husar-

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

löjtnant och hviskar med öfvad färdig-
het en massa galanta fraser ihennes
öra. Hon låter sig öfvertalas att följa
honom en natt in iden trädgårdspa-
viljong, där han har sin bostad. Den
vackre löjtnanten är nära att vinna
sina afsikter, dåisista ögonblicketför-ståndet och rättskänslan segra och Liarusar ut ur paviljongen midt bland en
skara af trettio personer, som äro påväg att söka henne.

Därmed är hon ohjälpligt kompro-
metterad. De andra systrarna ha för-
stått att dölja sina små snedsprång.Lia tänker mindre på att bevara ske-
net än på att rädda sig från frestelsen.Till och med föräldrarne, med sin in-skränkta syn på tingen, tycka, att Lias
värsta brott var just att hon sprang ut
från husarlöjtnanten i närvaro af så» vittnen.

Mot författaren har ändock till sist
förbarmat sig öfver den arma Lia ochifven låtit henne lyckliggöras med en

eThote & å !a carte,
I
make. En äldre godsegare, Dursay,
kommer för att ge henne upprättelse
och friar först för sin brorson, husar-
löjtnanten, och sedan, då Lia säger nej,
för sig själf. Denna upplösning är
näppeligen tillfredsställande, ty man in-
ser, att författaren endastgjort ett nöd-
vändigt offer åt publikens allmänna mo-
raliska känsla och åt en häfdvunnen
tradition — dygden måste ju belönasi
teaterpjäser —

men att hans innersta
tanke är att en så olyckligt konstrue-
rad person som Lia aldrig kan vinna
någon framgång.

Man kan också fråga sig, hvarför
Lia icke mottager husarlöjtnantens an-
bud om upprättelse. Det skäl hon an-
för — . att hon icke vill, att han skall
tro hennes flykt ur paviljongen varit
ett behändigt schackdrag för att till-
tvinga sig giftermål — är fögaantag-
!gt- Den öfverdrifna samvet3grannhet,

hvarom det vittnar, förbjuder henne
dock icke att säga ja till den äldre hr
Dursay, hvilken hon icke älskar.

Jules Lemaitres komedi är icke något
.liktvärk: personerna äro där alt för en-
sidigt materialistiska och egennyttiga.
Till och med Lia blir ju också tillsist
giftaslysten och betraktar äktenskapet
som en affär. Stycket är icke upp-

Paus.
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AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
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persons

Stickade varor såsom strumpor
barnkiädningar, gosskostymer, damtröjoj
lar m. m.

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

Th. jWeovius.

Salon Pilsner
.^ serveras å alla i:sta klassens

i Pris pr flaska 3 mk .
1 .1 ii Restauranter

iH"^ Kröckels Bryggeri

" fiitom
I. Tel. 303.

onjak.Js.ia,
a Jsiköörejä.I
hintaluettelo! *

jJCurta- ja
JCeliosegänliißeViinejäiM

ty
W * Pyytäkää

m Kustaa Kallio.

Gambrtm Restaurant gofle^an S?2"*
[ Beklädnads-Bolaget Äaito & C:oiö6QOO(SeG6OQOÖQÖOO

Sivori Bangatan N:o 9. Telef. 15 05Mineralvattenfabriken Kostymer, PcSetåsr och Benkiäder för fest

§Anitas Isorgsfullt. materia!, fh^snf_____________________________________ nloles ' _______!Piandniakasiini rekommenderar sina tillvärkningar

Fabrik & kontor, Lappviksg. N.o 8 Färdiga kostymer,påletår c
Frackkostymer uthyras.Wiipurissa gHelsingissä

Beklädnads-BolagetAalto &C:oIAleksanterinkatu 21
Tel. 5 42.

| Wladimirinkatu 20.
ty Tel. 29 22. cmcmöö(mooooooöoQ Mångatan N:o 9

*

'

iMW

Telefon 1531

NilA.
Mikonkatu

Bommia

wfO& i

äxten. i

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Lokak. i p. 1899

Daniel Hjort.
Murlienävtelmä näytöksessä(Urssä kuvaeirnassa.

tariorttanut. Josef Julius Wecksell.

Emil Falck

axel Ahlberg

Oskari Salo

Aleksis B,autio

Adolf Lindfors

Benjamin Leino
Kaarle Halme.

J.cvii.
Tj^TSt"immat"^~^^^^^^^"jilli Högdalil.
Katri Mimmi Lähteenoja
Eerikki Brahe, \ Lähetys- iEvert Suonio.
Laurentius Paulinus, kunta -JEino Salmela.
Pietari, VexiönpiispaJ JRuotsista (Otto Xärhi.
Saiiansaattija TJuno Salmela.
Linnan sotamies Hemmo Kallio.
-,r , . . ,„, „. , .', ../Evert Suonio.Kaksi sotamiesta Scheel in leirissa-;(Htr. jra-j,;

_______.. K.lkkiVanginvartija
Upseereja Turun linnassa. Vieraita. Sotamiehi

Turan kansaa
lapaus v. 1599 Turun linnassa ja sen läheisyydes:

Ovet avataan k.lo 7. Näytäntö aikaa k.lo VaB
ja loppuu k.lo 11.

Helsingfors Elektriska ¥
w Belysnings Aktiebolag

Kasarminkatu 27 Telef. 916

Toimittaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

Suomentanut P. Cajander

Henkilöt

Kaarlo. Södermanlandin herttua
valtion hoitaja

Arvid Stålarm,sodanpäämiesSuo
messa

Juhani Fleming, Klaus Flemingin
ja Ebba Stenbockin poika

Olavi Klaunpoika. Klaus Flemin-
gin äpärä- ja otto-poika . .

Eerikki Eerikinpoika Sorolainen,
Turun piispa

Jaakkima Scheel. herttuan laivas-
ton päällikkö

Daniel Hjort
Ebba Stenbock, Klaus Flemingin

leski

Telefon 3191

Fmk
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♥ ♥

rata

as snål

Tel. 15 05

damasker,
underkio-

sr
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byggligt, men det är idess ställe af
en god dramatisk värkan. Många sce-
ner äro roliga, exempelvis den allmänna
kurtis-scenen, som slutar första akten,
den gamle rådman Mullers frieri ian-
dra akten, den lätt skabrösa, men
oemotståndligt komiska scenen mellan
Muller och Dorothea isamma akt, hu-
sarlöjtnantens förförelsescenitredje ak-
ten samt i följande akt Noras bekän-
nelse för sina föräldrar.

2
■<"►

Teater och konst.
Maurus Jökais hustru. Om Jökais

nyligen ingångna äktenskap skrifve3
från Budapest:_ Den 72-årige Maurus Jökai har knu-
tit ett förbund för lifvet med den 20-
-åriga skådespelerskanBella Nagy. Hon
är en ovanligt vacker, ungdomsfriskflicka, dotter till en judisk maskinist.Jökai gjorde hennes bekantskap redan
för tre år sedan, då hon studerade ien teaterskola i Budapest. Det var
Bella Nagy, som vid Petöfifesten på
Ofens Sommarteater framsade Jökais»Apotheos" med stor värme och på ettkonstnärligt fulländadt sätt. Kort där-
efter blef hon engageradvid BudapestsLustspelsteater, hvars ständige gäst för-

Tobaksfabriken

'"SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommende-
ras åt tobakskännare; försökSamson I"
Samson 2" (Trämunstycken) och "1899".

fattaren var, så ofta endast den sköna
Nagy uppträdde. Nu följde förlofning,
hvilken Jökaiförstod att hålla hemlig —
alla tidningsnotiser därom blefvo, såsom
brukligt är, hänsynslöst dementerade —
men nu har vigseln egt rum.

På författarens önskan var ingen in-
bjuden. Närvarande voro endast vitt-
nena äfvensombrudens moder. Då pro-
tokollföraren en lång stund söktenågot
isina papper, yttrade den gamle brud-
gummen, hvilken var vid utmärkt godt
lynne: Ar det något, som fattas? Jag
kan med lugnt samvete påstå, att jag
inte längre är beväringsskyldig."

Han bar en svart promenadrock, och
bruden hade en enkel, anspråkslöskläd-
ning af samma färg. Efter vigseln egde
middag rum inom den trängsta familje-
kretsen. Härefter for det nunga paret"
till Wien, hvarifrån de efter ett kort
uppehåll begifva sig på längre tid till
Sicilien.

Inom de ungerska litterära kretsarna
väcker den berömde åldrige diktarens
giftermål ingen särskild glädje

—
det

fins tidningar iBudapest, hvilka icke
nämnt ett ord därom.

*
Från varietén till teatern. Den un-

der namnet Ebbe Thoraldsen äfven här
bekante varietésångaren har i dagarna
uppträdt på Lund3teater iLilla Hel-
gonet", som gifvits af Trädgårdhs ny-
bildade operettsällskap. Hr Thorald
Ebbesen, såsom han här kallas, oomäin-

nes af platskritiken som en ganska
nöjsam Celestin".

:■:

Dockan (La Poupée*), Audran's
nyaste operett, som gjort stor lycka i
Frankrike, Tyskland, England och Ita-
lien samt under detta spelar skall upp-
föras å TasateaterniStockholm har nu
äfven inköptsaf direktör Richard Schrö-
der för Kasinoteatern i Köpenhamn.
Fru Charlotte Wiehe skall där utföra
titelpartiet. * *

August Ennas nya opera,Den siste
Lamia", med text af Helge Rode, skall
den ioktober för första gången upp-
föras på flamländska operan iAntwer-
pen. Operan inlämnades redan iKö-
penhamn, men Enna har ändå hittils
icke erhållit någon underrättelse om

fall hans opera där bli(Vit antagen el-
er ej. * **

Abé Lorenzo Perosi, den så hastigt
berömde, men mycket olika bedömde,
unge italienske tonsättaren, har fullbor-
dat ett nytt oratorium, ..Återlösarens
födelse1' (11 Natale defKedentore")
som redan i denna månad skall utfö-
ras iComo. Oratoriet innehåller 2 af-
delningar: Bebådelsen" och Födels-
enu, af hvilket i synnerhet den senare
med en änglakör förbarnröstermycket
berömmes. *

■:■ *
Eugen d'Albert har under sommaren

fullbordat en konsert för violonceil,
hvilken först kommer att iTyskland
spelas af den berömdevioloncell-virtuo-
sen prof. Hugo Becker.
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w&tis?^ IsM^iT^^t^^^^^^^^^^^^^^^^^^HmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMlt -As För dessa väsentliga fördelarerfordras f#) iMlines till salu a Apothek. hiuJ,MJI<M icke några extra premier utan endast att m, I «l affärer m. fl. ställen samt iparti. MI*m
''''" försäkradeafstår från den årliga vinst- S£ Im Ma

Gene
eäiagenturen: Hem-iksg. i. J If Helsingfors Tekno Kemiska La- JH

Ioar/00* tXnorring. 11 § boratoril!m Södi'a Esplanadg. 8. 11l^^^^^^^g

BPB■llatßtß_Rff»" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- 4» POtOgFailSka Atelier,! "^^^"^"
ska sorter, linierade och olinierade. $ ISJ til Vf QTM|Firmatryck utföresbilligt. | &£ Glogatan 3. £*p JJ (j [j|

Dahlbergs Pappershandel, 2 Fotografering aiia dagar från o tili 7, i^^^^"
Alexandersgatan 15. " fmt ar°ete utföres,med billiga priser.

s<>34>«-4**<!>«4>c<>«<4t>>6<<_»>s<>3<>e<>*s Atelieren har undergått remont.

W. Hartelins £*? Frodr

:m, EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors
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I !■ g^ »för tändernas och munnens vård åt I
M^ / a dödar kolerabakterier på en half f§ II________________■ JPT

H? minut samt tyfoidfeberns, difte- m

IHy X riens och rosfeberns bakteriepå JK
jb S r

P^ar af alla slag. Genom samarbetemed g^ ■ enligt intyg från » i
muk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- m ■baiue et la Seine beviljas de försäkradevid <gs}> I 8? D:r E. Selander, Docent i bakteriologivid uaAaisjukdom och olycksfall särskilda förmåner, *

fy Karolinska Institutet i Stockholm.
hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- SJ/1 IS .^m\Häkrade och lians familj, —mock de per- gm j S D:r Axel Holst, Professor i allmän hels^^^^^Mi^^^^^^^te—=- — .^^^BM-______________M

Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcs
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i— Ä — I—|skdom och ännu mer en obotlig sådan el- Sfa 9 D:r F\"jj 'helsovärd B
ler en olyckshändelse medföra. Bolaget efter- |* B vid Universitetet!Prag. *
skänker nämligen, såsom allmänt bekant, f® » D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor R. «
premierna för hela sjukdomstiden och utbe- gg) |f Koohs InstitutiBerlin. M
Daiar d/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- g? «T «7 g
lig och resten vid dödsfall. g* D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis. BI

Bolaget LTrbaines försäkringar äro @fr, 3& 1
därför särskildt att rekommendera för her- M D:r M- Raskina vid Professor Afanasieffs labo- »
rar affärsmän, då det gäller att säkerställa ®§! I ratorium å Kliniska Institutet iSt. Pc- B »
större affärsföretag genom lifförsäkrlng, gm fl tersburg. X
emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- JDt K G Kuvlenstierna /kssistent vid Panna- Ssamma störmgar svårare sjukdomsfall all-jsft JJ^T' rsuyiensnerna, . ._-- i.nma |
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Champagne

Mont de Bruyére Sörnäs PsSsener!
Sörnäs Porter!
Prima råmaterial.Serveras a alla störr*

hos

Jrlerrar handlande. I
hotell & restanra- Ö*■ki.I'"'■

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

Prima vara.
SörnäsAktieBryggeri.
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fieidsieck $ &o Reims,
serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos de
flesta vinliandlande såväl i
Helsingfors somilandsorten

é é fy
1^ Tfjr\

Partiorder upptages å lif-
försäkringsbolaget LTJrbai-
nes kontor, Ö. Henriksgatan
N:o 1. Tel. 13 57

Edv. Ekberd,

Vy-f'--

"
■

å-lillun
52 Ålexandersgatan 52

Helsingfors

Nissens#f AHBfErösthraiiielier !
för hosta, förkylning, inflammationi tröretl

kittlingistrupen, etc. IFörsäljes hos alla herrar Drog- & Kolonialva-
ruhandlande i landet. Parti från enda tillvärkarer,

Nissens Ång Karamell Fabriks Bolag
Helsingfors.

varum

Geodetillisia
työkaluja.

Hotel Kamp.

J. C. Schwarz.

Tisdagen den 3 Oktober 1899

Program
Bose.
Gauvin

miten Maillardt
Labitzky.
Ganne.
Strauss.

Wiener Damen-Orchestern

1. Marche des petits pierrots . . .i. Pose-Mousse, Entre-act .3- Ouverture, „Das Glöcklein des Ere-

4- In der Gebirgsschenke, Idyllo. La Czarina. Polia-Mazur.
'

6. Fragmenteavs »Fledermans*

Matematiska Geodätiska Matemaatilli-
instrument, instrument. f\ sia työkaluja

w w

Hotel Kamp. Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern Wiener Damen-OrchesternJ. C. Schwarz. J. C. Schwartz.

Sondagen den I Oktober IBS9 Måndagen den 2 Oktober 1899
Program

Program:Hurrali! eine Prinzessin, Marsch
Ida-Gavotte

Vollstedt.
Eella.

iWe
1. -Nach Grosswardein, .Marsch .
tfW^i^iFem. Walzerlied

nditeustreiche"Mdie L0.v1.-v
Nicolai
BerM

■>.
' i!lVer_nr«
ParaphraM

5. Em Herz, e
8. Fragmente avs „Romeo & Julia'

fnterniezzo^^n^hM^u^Triiumere^HFrasM -imann
avs A '/. ■■geihandie

Die s 7. Scenen avs „Zigeunerbaron■■II I I
t". Cliaracterhild

Suppe
Bion.

Uuverturf
:_■ 8. Goldrege

9. Wenn dii.enn kem S r mcmHulda", ( s^jauschen^ie^Lmcke.
Mlviiir..-.1 i Wrr 8

11. Die ti
:äten, Potpourri . .
e Schanvache. IGeish Sidney-Jones

as, Walz
§ 11". Galopp

verture

Herman Lindell
Specialaffär för

Artist- och Ritmaterial
Specialartiklar iritmaterial.

Cirkelbestick. Ritbräden, Vinkellinealer, Ritblock, Rundskrifts-, Text- och Rithäften. Akvarellfärger, Skalor, Akvarellpenslar, Tusch, etc
„Ritmaterialiehandeln''

0. Henriksgatan, Helsingfors, u. Henriksgatan

Winds

Hels

5
s»

rkis

rs. Hufv

Eosenzweig
Kreuzberger
Suppé.
Nesvvadba
Strauss.
Gounod

Strauss
Waldteufel

Michaelis
Dubez.

s Nya Tryckeri. 1899

"1

Herman Lindell
Erityisliike

Taiteilia ja piirustustarpeita
Erityisaineita Piirustustarpeessa

Harpikkoja, Piirusfuslautoja, Kulmikkoviivotti-mia, Pnrustusblokkeja, Pyöreäkirjoitus-,Teksti-ja Purustusvihkoja, Vesivärejä, Skaaloja, Vesi-vanpensseleitä, Tussia y. m., y. m.
Piirustustarpe:denkauppa".

Ita Henrikinkatu, Helsinki, Itä Henrikinkatu.

Le i8. CTschichtena a.d. \Vieuenvalu\ÄVab^^^
ia Diamanten, Lied . . . .Eolt), iotpourri avs .Geisha" Sid]
10

achtparade kommt, Tonstuck Eil«i— Kichards-Galopp . . . Er:

5

_ 8
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weig-
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