
..drEltMAillA" lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer."~
G-eneralagentur för Finland, Hi»asandsgitan '>.

Programbladet
Tidning för Helsingfors

Georg Wikströms skrädderiTeatrar och Konserter. Östra Henriksg. N:o 1/BAO\/CENTRAL.X
/ 3KT-T---- \^/ Tarmlnfts- och \^

/ Bas_uigbad rekommenderas. \^

Lagret är stort och välsorteradt.i
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-l
höranvändes.Prisen beräknas myk-

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag ket moderata,
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SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 5 Maj 1899.

kl. 7 e. m.
För s:te gången

(Ualknsteins död
Sorgespel i5 akter (md.i9 tablåer) af F.vonSchiller

Personerna
Wallenstein, hertig af Friedland,

kejserliggeneralismusunder
trettioårigakriget....Hr Lindroth.

Octavio Piccolomini, generallöjtn.Hr Berlin.
MaxPiccolomini,hansson,öfverste

vid ett kyrrassier-regemente Hr Klintberg,
1110, fältmarskalk, Wallensteins

Hr Hultman.förtrogne
Grefve Terzky, Wallensteins svå-

ger,chefförflereregementenHr Swedberg.
Isolam, general för kroaterna. . Hr Stavenow.
Buttler, öfverste vid ett dragon-

regemente Hr Malmström,
Öfverste Wrangel, svensktsändeb. Hr Lindh.
Seni, astrolog Hr Precht.
Gordon, kommendant på Eger. .Hr Lindh.
Deveroux "t Kaptener iWallen- /Hr Carlsson.
Macdonald/ steinska armén . \H_r Stavenow.
Neumann, Terzkys adjutant . .Hr Precht.
En svensk kapten Hr Deurell.
En adjutant, hos Oct.Piccolomini Hr Carlson.
En korporal vid Pappenlieimska

kyrassierna Hr Deurell.
En kyrassier Hr Sjöström.
Wallensteins kammartjänare . .Hr Sjöström
Hertiginnan af Friedland . . . Fru Bränder

Frk BockGrefvinnan Terzky . . . . .
Thekla,prinsessaafFriedland,Wal-

Frk Lodeniuslensteins dotter
FrökenNeubrunn,prinsessanshof

dam Frk Söderström.
Kyrrassier m. il.

Handlingen försiggår i de två första akternaiPilsen,
ide tre senareiEger.

Herr Kaarle Halme

Finska teaterngifver idag A.Kivis Kullervo"
såsom recett lör hr Halme. Den popularitet,som den
talangfulle, unga skådespelaren i så rikt mått äger i
vida kretsar, garanterar för fullt hus förrecettagaren.

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.
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11 e. m.Börjas kl. 7 och slutas omkr
Kontor Rfiikaelsgatan N.o 3„SKÅNE", Brand- G. K. CIRUiNGER

mr ATELIEM APOLZ.O* TPI
Jacob CiitngqDists Totografisica Htelier

fllexandersg. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.).\jk.\ Aii.i|)iiß ,.s
Utför omsorgsfullt ocb tillbilliga priser allt fotografiskt arbete såväl

inom som utom atelieren. Celefon 2453. Norra Esplanadg. 3/
HylOndi 0 34 Tel 89T H.fors

Välsorteradt lag billiga priser
Telefonledningar,

RingSedningar* etc, etc, Hnfvuddepot at Dr. Lahmanns un-Äxa Lindholm „. tkta
"■«Viner och spirituösa

llrlPS^SGrtäfTS^ direkt importerade från utlandet hos
■ Hjelt & Lindgren.

Alexandersgatan 7. Telef. 6 38. Unionagatan 1.7.

derkläderl ■ wträadt h
1material

l.igfißt.
—

apparater Begär*
Ensamförsäljn. af Jouvina & C:o's i

Grenoble världsberömdahandskar.

m"^.^asjjv :du noun.
McolumbiaM J.JL Wiekels

■d^fe i-^--'Hartford &
Vedette VIMANDEL.

<g.-g-g--_.Ledig annonsplats \>i ARRAKS PUNSCH,Velocipederna C****''*5^5*■"__»"

tillvärkade af Pope Mf: C:o prisbelöut med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris iDiplöme (Thonitour. vid ut-erhållas numera 1

G. F. Sfockmanns Velocipeddepot ställuintren i Bordeaux 1895

N. EsDlanads:Vi P TbYT£¥lTn AT-fT Fotografisk Atelier.
vA % , ±J X JJ^XiXI X7_O_.JL_.LXi Porträtter i visitkortsformat å G mk, pr duss i> hus
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D ÅNIELNYBLIN, FÖ TOGEAF, Fabiansg. 31.
Fredagen den 5 Maj.

SUOM. TEAATTERi.
Perjantaina Toukok. 5 p. 1899

Herra Kaarle lialmeen byväksi

Kullervo.
Viisinäytöksinen murhenäntelmä(7 kuvaelmaa). Kir-

Henkilöt
Väinämöineu
Ilmarinen
Ilmarin emäntä
Lemminkäinen
Kalervo . .
Kalervon emäntä . .
Kullervo \
Ainikki > heidän lapsensa
Kelmä J
Untamoinen
Unnon emäntä
Tiera

,-.,' I lieran metsakump-V lksari > '
m- I pamaInmanen ) r
Kimmo i
Kiili / 01'Jia
Nyyrikki
Ilmarinnaispilvelia
l:nen paimen
2:nen .paimen
Sinipiika
Ajatar... -
l:nen mies
2:nen mies

Emil Falck.
I.vert Suonio.
Hilma Kantanen.
Uskari Salo.
Benjamin Leino.
Mimmi Läh:eenoja.
(Kaarle Halme.

Högdahl.
(Tyyne Finne.
Otto Närhi.
Mimmy Leino.
Eino Salmela.

Hemmo Kallio.
Keihäs.

/lisakki Lattu.
\laavi Pesonen.
Aleksis Rautio.
Alma Auer.
Taavi Pesonen.
Alma Auer.
Olga Leino.
Maria Rangman,
Kaarlo Keihäs.
tino Sduiela.

joittanut Aleksis Kivi,

Ovet avataan kilo 7. Näytöntöaikaa k.lo y2 8
ja loppuu k.lo jf/jjll.

& LifförsäkriDgsaktiebolag:

HOTEL KAMP.

1899.

G. Tahfs
Ylie & Triod varoaffar

r«/e/ /7_?7.

31
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Ledig annonsplats

afe huedois
Vilhelmsgatan N:o 5.

Telefon 13 75

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å ia carte.
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Filthattar
stort urval billiga priser hos

Firma H. Ellmin
9 Alexandersgatan 9.

Htlsita OBibtri'!
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2. Telef 491

Finsk Konstslöjd. Utställning
Mikaelsgatan I

Största lager odekorerade föremål för glöd-
ritning och träskärning. Färger för trä och läder
Bästa glödritningsapparater.

Beställningar emottagas tacksamt

JULIUS SJÖGREN
mikaelsgatan 4, Centrals bus.

Ylle- och trikovaruaffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinlandfor
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.

Betydligt billigare än de utländska.
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersg-atan 50.
EMIL REHNBERG.

0 B 8.! Fullständiggaranti.

Folkteatern.
(Studenthuset)

Lördagen den 6 Maj kl. 8 e. _____
Abonnement N:o 8

För l:sta gången

AnnaLisa.
Skådespel i3 akter af Minna Canth

Personerna

Kortensuo, hemmansegare
Rika, hans hustru
Anna Lisa I deras döttrar,
Pirkku J
Johannes Kirsimaa, Anna Lisas fästman,
Mikko, stockjunkare, Kortensuos f. d. dräng.
Husso. hans mor

; herrar från kyrkobyn
Länsman J
Ristolas värdinna
Heimonens värdinna
Katajamäki, husbond
Sockenbor

Dörrarna öppnas kl. %8 e. m. Representationen börjar
kl. 8 e. m. och slutar omkr. kl. II e. m

Ljusblåa biljetter
Biljetter säljas alla dagar från kl.

10— 4 iO. V. Laurents tidningsdepot samt
representationsdagen äfven å Studenthu=
set fr. kl. 5 e. m.

Den enda värkligt praktiska SKRIF MASKIN
som finnes är

lIA 3131OND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Pinnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien,

HAGELSTAMS BOKHANDEL
(Hotel Kamp.)

Förbättringar äro numera vidtagna å så-
väl kontorsbläckhornet

Non plus ultra
som

Rullpenntorkaren.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut af endastäktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Nya Barngarderobßn
2 Mikaelsgatau 2

Ständigt lager af färdiga
BARIKLABEM,

Obs.! Affären flyttas den I juni in i passagen
K. F. Larsson.

MARIEBAD
Mariegatan 13,

serverar bästa finnbadstu, karbad, halfbad,
tallbarsbad, sprit- o. terpentinsångskåp.

Telefon 20 27.

_/_kl3t tiebolagot

IRIS
29. Fabiansgatan 29

Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London.
Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobelintyger, kre-

tonner m. m. Engelska lampor och metallvaror. Möbler
& mattor. Konstnärligt krukmakeri

3_\ Moderna
Herrhattar

i'v finaste engelska 0. italienskafabrikat
I

Rikhaltigaste lager jjjjl
Jänglish kat magaziiie."

Michaelsgatan 4,

UtiFredr.Edv.Ekberg9s
Cigarrhandel

(Ekbergska huset) Alexandersgatan 52,

finnes ständigt lager af färska

Jfauanna Qi^bppbp
från 40 penni till 3 mark per styck

ENGELSKA SKRÄDDERI- ETABLISSEMENTET
V. C. Branch.

N. Esplanadgatan 19 Privatbankens hus
1 tr. upp

Rekommenderar sig
hos den ärade

publiken

Specialité.
Dräkter för sa=

longen

Ett teaterorginal
(Ur „Hvad nytt.")

Vi lefva nu i prosans och det kalla
forntttteta tid-älder i.ch de lustiga ori-
ginalen blifva allt färre. Till och med
inom teatervärlden, dar förr orginali-
teten sä bjärt stack fram hos litethvar
af konstens utofvare och bkilde dem
frän hvardagslifvets bara, börjardenna
egenskap allt n;er försvinna. En ska-
despelare är nu blott en vanlig män-
niska i sitt dagliga uppträdande och
vill ej väcka någon tWskiid uppmärk-
samhet. Framställaren af en Rumeo
eller en Hamlet kan man i vara dagar,
när man möiex hnnom |a satan, lika
val tänka sig vara en hyggl g h 'lrät!s-
nutari ■ eller en t]uMg" handelsexpe-
dit trän en sidenkianihaidiaie.

Ett och annat original finnas dock
ännu kvar och däribland ett. som jag
här ber att i koita drag fä teckna, ty
minnet ar honom bör bevaras af en
tacksan. eftervärld.

\ i se ännu eu och annan gäng ute
pä promenaden den ho_:a. sirliga ge-
■■■alten i den tadelfria habiten och me i
det BJälffjmöjda leendet bredt öfver
del -i:r !:i—- " i ■ fjustMviannisa anletet.

De flesta passera honom likgiltigt förbi,
men en ech annan vänder sig dock
oua och tänker med ett leende! nAh,
där ha vi gamle teaterdirektörL rk!
Lefver den gamlehedersmannen ännu?"

Ja, en hedersman var och är gamle
L-rk. men ett stort orginal är han
äfven, och otaliga äro historierna om
honom frän den tid han hade eget
teatersällskap.

L-rk hörde till Pierre Delands skola
ocb fransk komedi var tor honomkon-
stens A och O. Han var så genom-
gående fransysk att när han blef arg,
han icke förmådde tala ett svenskt
ord, utan endast rabblade upp franska,— men som åtminstone ingen frans
man skulle ha förstått ett ord af.

Han var i det hela en rätt göd skå-
despelare, men spelet led icke sällan
stort afbräck däraf att L-rk icke kun-
de glömma att han var teaterdirektör.
Hans blick flög spanande omkring pä
scenen och ibland stack tungan fram
med en replik, som tillhörde regissören,
men icke bäraren af den ifrågavarande
rollen

Så hän ie bland allt annat, att _Den
sköna Helena" uppfördes i en lands-

Fotografiska Handels- och Fabriksaktie
bolaget i Finland Helsingfors.

Fotografiska artiklar
ocl-.

Fonografer.

ortsstad. L-rk spelade Calchas och i
sista akten skulle scenen upplysas at
bengalisk eld, men det hade den ovane
maskinisten glömt.

L-rk var ursinnig och sjöng:
„Tänd -

ben - ben - galiska elden.
För-bannade karl, förbannade karl!"

Såsom regissör hade L-rk engage-
rat Axel Bosin. Denne som hade god
arrangeringsförmäga och smak införde
ett modärnt möbleringssätt pä scenen,
hvilket icke alls föll L-rk i smaken,
som ville på gammalt vis ha möblerna
stående efter väggarna
Ien pjäs hade Bosin ställt ett litet

bord snedt pä golfvet framför en liten
putf. L-rk kom in och flyttade bordet
till väggen. Så kom Bosin och flyt-
tade bordet tillbaka. Detta upprepades
en tre. yra gånger. Slutligen stör-
tade L-rk sig ursinnigt pä bordet, flyt-

tade det äter till väggen, satte sig på
det och — han spelade öfverste den
kvällen —

■ drog sabeln samt röt.
„Jag klyfver den midt itu, som än

en gång vägar flytta bordet!"

När affärerna gingo bra, var L-rk
icke svår att få förskott af. En jul
kom skådespelaren S. upp till direktö-
ren och anhöll om en större pänning-
förstärkning till julens firande. Han
hade nyss gift sig och ville riktigt fira
den första stora helgen i eget hem.
Han önskade därför halfva januari må-
nåds lön

L-rk var vid ett glänsande humör
„Ja, min unge vän, det skall ni visst

få. så gärna, så gärna, jag förstår sä
väl des-a vatma ädla känslor. Skrit
ett kvitto pä hundra liksdaler, under
det jag räknar upp pangar.

L-rk tog tram sitt pänningskrin

Of f* VFI $ ä!0<S*P >.«_. »_.;,. W hes. Lkß A"\ .- 'V !**

är den bästa velocipeden
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AXEL PiHLGREN Torr Genuine årraks Punsch Guldmedalj i Paris 1889.
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Flyttnings- * Vi tillverka som specialité

Cafvelramaf;
eleganta mönster och noggrant arbete« Realisation Ramlister från egen fabrik istaden

Vi utföra dessutom alla slags

Förgylleriarbeten till billiga prisertill betydligt nedsatta
SVEN STRINDBERG & C:opriser.

Från 1Juni N:o 37 N. Esplanadgatan
Dessförinnan iCentralpassagen.

Hela det nyinkomna vårlagret
inberäknas i sluttjffsäljningen,

he!,_^_______________________-Ii allau
Alla nationers

var(

dålmaterialen
soinpagarjJ|
monteras gratS
köpas hos mig, Fla^ot?

på beställning och från lager hosKonrad Björkegrens
Sven Strindberg.Dam- och modeaffär,

Telefon 15 81snedt emot Brandkårshuset
Från 1 Juni, Alexandersg. 21

Dessförinnan Audreg

Begär priskurant

OOOOOÖ Internationella Olycksfallsförsäkrings
Borgå-Porter.
Vällagrad.

Välsmakande.
Efterfrågad.

Omtyckt.

Aktiebolaget iWien
meddelar billigast olycksfallsförsäkringar.

Generalagenturen Ter Finland: iikaelsgatan I.
(L'Urbaines kontor.)

£^^^|

Stickade varor
såsom strumpor, damasker, vantar, barnklädningar,
gosskostymer. damkoftor tuavästar, undertröjor, un-

derkjolar m. m

ollj|ai?n
i flere nyanser ooh. schatteringar från Fmk 5: 50 till
högre priser

Helsingfors, Mikaelsgatan 2
Åbo, Slottsgatan 27.
Viborg, Alexandersgatan 27.

Th. Neovius.

Hulda Lindfors

Korsett

S-indhetslif

Helsingfors, Berggatan 10,

5

S
4
<t
°«5

I
"5

£ Champagne $
3 Mont de Bruyére S,
rQ säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- j9*tioner. Partilager hos k-_

$ Ernst Tollander. >
>5 5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. ;J_.

»SS-S-5..C- Stor *-r:-_-:-S€6*

REALISATION
Nya Glasmagasinet,

3 Mikaelsgatan 3
Till töljd af gårdens ombyggnadocli före-

stående lokalombyteser mig nödsakadatt fort-
sättningsvis realiseramitt rikhaltiga lager afäkta
Kristallvaror(Kosta) Glas ochPorslinerm.m.
proc. 10,i5& 20 proc. rabatt.

Oscar f^kjJsiz.

&am6rmi Restaurant.

Hr S. skref emellertid, under det
han småpratade.

Det var mycket snällt af direktören
"■ " " jag skall säga .... att det är
hårdt när julen koma-er .... och man
iute har så mycket som en brännvins-
tär i huset ...._ nHvaM skrek L-rk och aläppte pen-
ningbunten iskrinet — Sa' herrnbränn-- nej, herre, inte en skilling af
mig- Om herrn hade sagt champagne,
ohambertin, eller Johannisberger, så
skulie herrn fatt hela januaris lön. Men
brännvin, aldrig! Fy t-n!"

L-rk smällde penningskrinet
1 lås.

höll ett förskräckligt väsendebland pft repetitionerna,isynnerhet med
nybörjare, hvilka han vågade Big på.

ing var där en nng man sombar si;r nägQt lumiigt &t och jntQ b]ef
det bättre af au Lrk skuttade om-
kr"ig och härmade tå väl hans tal som
plas;ik.

äntligen rusade direktoron tram och
ingade den unge mannens båda armar.

»«*g mig^ mill älskvärde vän, mitt
vistprydda snille - hvad är det här V

-"■Det är ja mina armar!"___ -^ci, unga otöratäéda sniliesjä!, —

det är ett par — framben. Det är
det ta mig tusan!"

Men trots alla bizarrerier var L-rk
på sin tid en omtyckt teaterdirektör
som satte konsten högt pä sitt vis,
om htin äfven icke iöruiädde uträtta
något riktigt godt fördensamma. Men
ett af våra lä kvarleivande teaterorgi-
nal var och är han, ett sådant, åt hvil-
ket nan visserligen kan le vid minnet
af mänga befängda historier, men dock
skänka sin stora högaktning.

Prick

Notiser.
K. teatern iKöpenhamn. Un

der de nu förgångna sex månaderna a

säsongen ha uppförts 20 skådespel (K
helaftonstvcketi, 7 hufvudstycken -
utfyllande en half eller öfver en hall
föreställning — och 3 mindre stycken).
10 operor (7 helaftonstycken, 2 hut
vudstycken och 1mindre stycke) samt

7 baletter (5 hutvudstycken och 2 min-

dre stycken) inalles 37 arbeten

(17 helattonstycken, 14 hutvudstyckeu
och 6 mindre stycken).

Under mars månad ha gifvits 28
aftonförestallningaroch 2 inid<Jagsföre-
,-ställmngar till nedsatta pris. Under
månadens lopp ba följande stycken till-
kommit: Fruen fm Havet" (etter om-
kring 10 års hvila) och operan Don
Juan" (på nytt instuderad). Dessutom
ha uppförts töljande iörut under säson-
gen gifna stycken: F arinelli", ,,Hellig
tr-kongers Ätten", „Hakon Jarl", „Ja-
cob von Tyboe", rDen politiske Kan-
ilestöbei"', nNeju,„Man skall Ingenting
tbrsvserge", ,,Faddergaven", Grjenboe-
rne", nEn Skjsersommarnatsdröm",
rHans Heiling", Faust", Orteus
och Eurydikw", Cirmen' 1,
BAmnis ich Balletmesterens Luner",
Napoli -l och LivjeegernepaaAmager".

Den 8 mars uppfördesMozarts Don
Jaan"'. Den ga»s senast den 5 sept.
1889. Den 12, en söndagkl. 4, gats
7:de middagsfore^tällningen, hvarvid
upp ordt s Den politiska kannstoparenu

samt Amors och Ballermesterens Lu-
ner". Aitontörestallningen börjadeun
dantagsvis törst kl. 8. Den 18 upp-
fördes Frun trän hafvet* etter att

ickt? ha gi vits sedan den 7 maj 1889.
Följande roller voro nybesatta: Ellidß— fru Heun;nijs, d: ■ Wasge] — hr
Jeriidorff. Lyugstrand — hr Feddersen.
ramlingen — hr Zangenberg Den

19, en söndag kl. 4, gafrf B:de inid-
dagsföreställningen, hvarvid uppfördes
Jacob von Tyboe". Samma dag på
aftonen debuterade fröken Johanne
Xiarup-Hatisen som Orieus i Orfeus
och Eurydike". Den 24 uppfördes
Don Juan" med svenska sångerskan
fröken Alti.a Huiting för första gången
-om gä-1 i donna Annas parti. Den
25 uppfördes nOrf'eus och Eurydike"
lör 50:de gången. Den 28 gals Don
Juan1' tor 2öO:'le gängen, tiom donna
Anna uppträdde fröken Alma Huiting
tor tred e och si-ta gången som gäst.

Under månadens lopp var det 12
gånger ätsåldt i.us, däråt' 2 gånger vid
middagsföreställningar. Förändring i

den för hvarje vecka uppgjord* reper-
toaren iig'le ivin 7 gånger, hvaraf dock
ingen på själfVa toie.~tälliiingsdagen.

— ..Väfvarne'', Geibard Haupt-
nianiis skå'ie.-<pel, ojveryjlU af Edv.
Alkm;m, har utkommit iran trycket
(Alb. B nniers lörlag, piis 1:50).

Ac^

Bodega Andaluza.
N:o 28 Unionsgatan N:o 28. Telefon 2158.

Franska Liftörsäkringsbolaget

b.'Bi?baitie.
Generalagenturen för Finland: Mikaelsgatan I

V. Helanders
Vin & spirituosahandel

Wilhelmsgatan Nio 4,

Innehafvare L. V. Relander. Telefon 1803

ggrafiat e iie r-



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

Brunnshuset.Brunnshuset. Med högvederbörligt tillstånd
af Kejserliga Ryska Media

cinalstvrelsen i b:t Petersburg
Fredagen den 5 Maj 1899 Lördagen den 6 Maj 1899säljes det af framstående bakte-

riologer vitsordade och härintills
oöfverträffade bakteriedödandeDirektör S. Lewy's Direktör S. Lewy's
medlet

Orkester. Orkester.
Stomatol

Program.Program För tändernas och munnens vård
SchrammelCivil och militair, marsch Schrammel Wien bleibt Wien, marsch

Strauss i de flesta apotek och drogvarv- Hydropaten-vals GunglWiener-Blut., vals
BoildieuJubel-Ouverturo Bach magasin i hela Ryssland samt i Ouverture till op. „Hvita-Frun"

Ertl Finska Bokhandeln i S:t Peters- Breslauer Kreutz-Polka HeyerBrefdufvan, polka
Trollhättan, tenorh. solo Lindblad Ljungby horn, ballad Frieberg,burg.

Ganne Skratt-Polka franc SchulzeLa Czarine, mazurka Nederlag
Från höger och venster,hum.potp Lewy, Gluntarne, Potpourri Wennerberg

Wilkens &Petersen, S:t Petersburg
Paus Paus0. Nuiowz, Moskau

Kontor & lager De tusen sjöars land, potp BerensThe British Patrol Asch
Solo för viol Jtoreschi, Espana, vals Waldteufel

Ett bondbröllop SödermanGlada gossar, vals Vollstedt.
S.t Petersburg,

Liteini prospekt N:o 15 Från högeroch venster,hum. potp LewyMusikalische Täuschungen, potp Schreinerjj
SlutmarschSlutinarscb

| Brefpapper
mi rikhaltigaste lager af utländska och inhem-
|H ska sorter, linierade och olinierade.

Firmatryck utföres billigt.

Dahlbergs Pappershandel
Alexandersgatan 15.

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

. Ludv. lartwalL
neralvattenfabrik

Helsingfors, Alexjndersg. 26.
Telefon 169

Tillverkningen står
under kontroll af filo-

sofie doktor Hj. Modeen.

/vAwL Sadu å 20 psi

WM&ASiIW Elvira al 5 o-i

Wilhelmina

15n:i

hos

Jacob Reincke
——■——■■i

jlotel yCätng.
MW ©a_4li_»en TU

fr. 1Jtöiäcia£s konsert 24— '
26

Aftonkonsert fp. ivlc O

af

«_»ssssi Spanska Kapellet _€€€«««*

CagonsaGcfyt.
Herman Lindell Herman Lindell p

Specialaffär för Erityisliike
$% Artist^ oc|^Siitmaterial_-__^H

'£ir/iet'Bastic/Lmm^É _________________£/?//;na/er/^/
'SCaiteilia ja jFiirustustar£>eita

cJCarpififioja seta kaikeniaatuisia cfiiirusfusfarpeifasåväl som hvarje slag af
bör man naturligtvis alltid köpa ostetaan tietysti aina

■.*H 1111Bissit'i*r issEi4*llaeedelit fé &&& Piiriistiistarpcidciikaupasta €€^
enär densamma såsom rarande „SP£CIAL-AFFAJ_" ovillkorligen erbjuder Siitä syystä etta se ERITYIS-LIIKKEENÄ välttämättömästitarjoaa

snurimman takauksen tararan kyvvydestä.största garanti förbästa vara

Matematiska & Gcodetiska instrument P Matemaatillisia & Geodetiltisiä tijökaluja

V Finlands enda specialaffär i förenämndaartiklar
itä Henrikinkatu.

Suomen ainoa erityisliike edellä mainituissa osissa

Glbdritningsapp&raten■ -2 J*f ££ r ovilkorligen
den bästa

Hiilipiirustuslaite
on välttämättö- V_k4^f-tf_fs^ on välttämättö-

mästi paras 99 &*&w**W mästi paras
är ovilkorligen

den bästa
■lust s Sennan Lindell, Helsingfors saadaan air.oasiaan Herman Lindell'illa,Helsinki

H.fbra I899, Huivudst ds bladets Nya Tryckeri,


