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Lagret är stort och välsorteradt
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m\höranvändes.Prisen beräknas myk-Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag ket moderata.
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*o 99 Onsdagen den 3 Maj

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN.

Onsdagen den 3 Maj 1899
kl. 7 e. m.
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;espel i5 akter (md.i9 tablåer) afF. vonSchiller
Personerna

istein, hertig af Friedland
kejserliggeneralismusunder
trettioårigakriget. . . .Hr Lindroth

)ctavio Piccolomini, generallöjtn. Hr Berlin,
.laxPiccolomini, hans son,öfverste

vid ett kyrrassier-regementeHr Klintberg
fältmarskalk, Wallensteins

Hr Hultman
've Terzt Wallensteins svå

;er,chefförflereregementen Hr Swedberg
general för kroaterna Hr Stavenow

r, öfverste vid ett dragon
regemente

rste Wrang'
A. . . . . . . 11r Malmström
el^venskWuideh Hr Lindh.IHr■Hr

Hl1 1r Sta

[on. kommendant på lilger.
HK ;ii.tc ■11«m■ i Wa.lleneroux \

mald/ steinska armén
wn, Terzkys adjutant

idjutantThosTjct^iccolomm Carlsor
korporal vid Pappenheimska

kyrassierna Hr Deurell.
Hr Sjöström
Hr Sjöströmisteins kammartjänare

innan af Friedland Fru Bränder
Frk Bock.vinnan Terzky

a,prinsessaafFriedland,Wal
lensteins dotter Frk Boman

ken Neubrunn,prinsessanshof
dam Frk Söderström

Kyrrassier m. il
llingen försiggår ide två första akterna iPilsen

i de tre senareiEge

Börjaskl. 7 ocb slutas oink»\ 11 e. ii!

„SKANE", Brand-

Fröken Ina Bock

Fröken Bocks grefvinna Terzky är en char-
mant scenisk företeelse, Iwilken genom ett något
omsorgsfullare detaljstudium yttermera vunne i
konstnärligt värde.

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

& Lifförsäknngsaktiebolas:

1899.

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Toukok. 3 p. 1899.
JCaarina JWaununfyfät?.

3-näytöksinen näytelmä \
Kirjoittanut Jalmari

llaarma Maununtytär,ItuoJghynj
iiink t.ni Erik >^ji^H

KustaaErik: ■_ien\ visa
Olga Salo.
Oskari Salo
Em-'l Falck.Ericus Erici, Suomen pii

KlausErikinpoikaFlemioj
Suomen ylihaltija .

joika
Lölta viiot- Lilli Hs pon

Leiioi
Raseporin vu Axel A

Evei Kaarlenpoika Horn. Kai
Hankaisten herra, 16:ta vuotias

Henrik Klaunpoika Toit, Kirkn
Evert Siimiii

Sven PietarinpoikaBa^
Hemmo Kallitvouti

SalomonMaununpoikallle,Röfvar
Eino Salmela

Aksel Juhananpoika Kurki, Ano
an herra Aleksis Itautic

Olavi Stenbock, Fleming
päällikkö.... Kaarle Halme

Pietari Alpo.Tuomas Trall, Turun pormestari
Hannu Såger, Turkulaiuen kaup

pias
Sokea vaimo

lisakki Lattu.
Mimmi Lähteenoja
Tyyne Finne,
ja-

Hanen tyttärensä tvtär
Kansaa ja huov

Aika Marraskuu
Paikka: Proloogi: Herttualan .

Liuksiaiaa Kangasa
kvlän luona lähellä
Ila.

l.n näytös:Liuksialass
nnäytös:Turuntuomi

!:s nävtös

Ovet avataan k:lo 7. Näytöntö aikaa k.lo V2B
ja loppuu k.lo Va"-

Kontor Mikaelsgatan N:o 3
C. F. CARIfNOER
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HOTEL KAMP.
PT ATEZLXEXi APOL.L.O. ~m

G. TahfsJacob CjtmöWists fotografiska Atelier
Alexandersg. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.)niBiska Affär, Yile & TrJ:o:varuaffärUtför omsorgsfullt och till billiga priser allt fotografiskt arbete såväl

inom som utom atelieren. Celefon 2453. .Vo/ra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Akta Valsorteradt lag^r, billiga piiserAxa LindholmTelefonledningar,
Ringledningar etc, etc. Hnfvuddepot at Dr. Lahcuanns un-Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos derklädeiBegär
t sä crkiSntlt b.l!ig«et. —
lin* material c, apparater

tid koitnadsforslag o. pcisfcir ?,'r någon aulhgg.-.mg!
Tapisseriaffär,

Hjelt & Lindgren Ensamfölsälja, af Jonvins & C:o's i
Grenoble världsberömda handskar.Alexandersgatan 7. Telef. 638 Unionsgatan 17

lir.AG.AiSJ2*r HU NOMl}.
J.K.Wickels_Do XTärldsl3orömdLa,_a_cmo2?^^^^^^j^^

p... -i Columbia?
. '/K_/Vn Hartförd&
%aJ a^aJ Vedettjm V"g7 TT^ VINHANDEL.

Ledig annonsplats _£i£s_&&:& ÄRRAKS PUNSCH,Velocipederna'■^■^■^

tillvårka af Pope Mfg. C:o
erhållas numera i

prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen i Bordeaux 1895.G. F. Stockmanns Velocipeddepot

31N. Esplanadg.C P T>YT?¥WT)ÅTTT Fotografisk Atelier.
VA X . UA. _A.VJ.ii_M Uiili-ii Porträtter i visitkortsformat å 6 mk, pr duss CCatnnii hus
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som finnes är (Ekbergska huset) Alexandersgatan52,

lIA 3131OJVD. finnes ständigt lager af färska
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

-t— =
rvi CÖ Finnes på lager hos Havanna Qi^ppep

från 40 penni till 3 mark per styckCarl Jacobsen & C:o
Helsingfors,PÄ

Generalagenter för Finland & Skandinavien. ENGELSKA SKRÄDDERI- ETABLISSE.MENTET
V. C. Branch.HAGELSTAMS BOKHANDELLedig annonsplats N. Esplanadgatan 19 Privatbankens hus(Hotel Kamp.)

1 tr. upp
-4-+-

Rekommenderar sigFörbättringar äro numera vidtagna å, så-
väl kontorsbläckhornet hos den ärade

publiken

Non plus ultraCafé Suedois Specialité.
som

Dräkter för sa=\/ilhelmsgatan N.o 5. Rullpenntorkaren.
Telefon 13 75 longen

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. fibiTThntp *, o i« »«■*»
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Sardous „Robespierre"
En korrespondent i London skrifver
Dagens stora händelse i teatervärl-

den är uppförandet a Lyceumteatern
af det dramatiska värket „Robespierre",
som för sir Henry Irvinga räkning
skrifvit-i af Sardou och öiversatts till
engelska af sir Hemys son LaureneeIrviDg. Det toido vara första gängen
som något franskt skadespel lorst upp-
föres i England, och utan tvifvel blii
Sardou anklagad för bristande patiio-
tiam och töras efter eng«-Ljkt guld. I
England har saken omtattats med ett
ofantligt intresse.- Redan i tröstas bör-
jad3 man bestalla biljett r till premie-
ren, och for flera veckor sedan voro
alla biljetter utsålda.

Ehuru nog icke detta värk kommer
att raknäs bland Said. tis yppersta, har
han doc< fatta sin uppgi t pä ett stor-
slaget sätt och förmår väcka stort in-
tresse. Sardou har sjalf berättat, huru
han redan omkring ar 1846 fick en
annan uppfattning om Robespierre än
den då gängse. Han hade pä en bal
träffat madame Leba--, enka e:ter re-
volution-hjälten med sm ma namn. som
i entusiastiska ordalag as ryckt sin be

undran fcr Robespierre. Hon sade
bland annat: „Ni skulle säkert hafva
hållit af honom. Han var så god och
sä vänlig mo.t de unga". Hon tycktes
förmena, att han var en apostel, en
martyr för mänsklighetens frälsning
snarare än en blodtörstig tyrann. Sar-
dou själf anser, att Robespierre, detta
mönster, drefs af en stark tro. „Han
hade iör det första tro pä sig själf;
vidare trodde han på sina doktriners
sublimitet. Som en sann lärjunge a!
Rousseau ansåg han, att civilisationen
bringar korruption med sig, och han
önskade, att man skulle återvända till
ett naturtillstånd,där människan natur-
ligtvis är fullkomlig, och til statstill-
ständ, där alla äro lika och dar alla
medborgare skulle påläggas oket af enlteokrati, för hvilken han, den omutligeI
och dygdige, skulle vara en ailsmäkUg
påfve Danton liknade det vid en syd-
amerikansk jesuitstat. Det var ett af
skyvärdt tyranni, och ej hvad denna
galning trodde i likhet med de entusi-
astiska dårar, som omgåfvo honom, en
ideel republik, grundad på dygd. Och
Robespierres omätliga stolthet föran-l
ledde honom att tro, att han allenaI
hade de nödiga snillegåfvorna för att I
äter införa denna guldålder. De som

Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-
bolaget i Finland Helsingfors.

FotograJiska artiklar
Fonografer.

lade hiuder i vägen för hans storhetde som hämmade kndets lycka, skullede ej komma under dom? Hade hanej ratt att utrota dem? Var det ickeen patriots skyldighet att tillintetgöra
de usla varelser, som hängde fast vid
sina egoistiska nöjen? När ett sådantstort mål åsyftades var icke hvarjevapen rättfärdigadt? Lögn, förräderi,trolöshet, allt: det härliga mftlet fickman iförsta rummet tänka pä."I Sardou gör naturligtvis icke'anspräkpä att i ffltt drama framställa en kor-rekt historisk personlighet,och han harpådiktat Robespierre en kärlekshistoriator att göra honom mera passande tilldramatisk hjälte. Skådespelet börjarda Robespierre står pä höjden af sinmakt.

Tjugu år fö-ut hade Robespierre för-fört en ung flicka af Hn fe^och ön-skade g.tta sig med henne, men fadernnekade sitt samtycke och afvisade Ro-

bespierre med förakt. Detta medvär-
kade till att Robespierre slöt sig till
folkets parti. Under många är hör han
ingenting om Clarisses öden. Hon har
emellertid, sedan en son blifvit född,
gift sig med en man, tillhörande roja-
listiska partiet, men är nu enka. Ro-
bespierre kommer äter i beröring med
henne under följande omständigheter;
Robespierre drifver i största hemlighet
underhandlingar med en engelsk parla-
mentsledamot, mr Benjamin Vaughan,
och första scenen tilldrager sig mellan
dessa två. Man får genast från början
en inblick iRobesp.e-res karaktär, hans
själffortroende, hans ärelystnad, hans
orubbliga beslutsamhet. Robespierre
önskar vinna Englands understöd för
itt kunua blifva diktator på lifstid.
Underhandlingarna albrytas. Robes-
Pierre hyser stor oro för, att dessa
hemliga underhandlingar skola komma
till hans fienders kännedom, och då
han erfar, att den engelskaparlaments-
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ar den bästa velocipeden
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HARALD WASASTJMnAS Blomster
Filthattar

stort urval billiga priser lios

Firma li. Ellmin
9 Alexandersgatan 9.

ielsilfc CliMeifs
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2. Telef. 491

Finsk foflstslojd Dislällninj
Mikaelsgatan I

Största lager odekorerade iöremål 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 iFinland for
JÄRNSÄNGAR ö. MADRASSER.

Betydligt billigare än de utländska.Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandersgataii50.

EMIL REHNBERG.
OBS.! Fullständig garanti.

Folkteatern.
(Studenthuset)

Lördagen den (> Maj kl. S e. m.

Abonnement N:o 8
För lista gången

AnnaLisa.
Skådespel i 'S akter af Minna Canth.

Personerna

Kortensuo, hemmansegare
Rika, hans hustru

Anna Lisa |
_, . , deras döttrarPirkku (
Johannes Kirsimaa, Anna Lisas fästman
Mikko, stockjunkare, Kortensuos f. d. dräng.
Husso, hans mor

Prosten |1 herrar från kyrkobyn
Lansman J
Ristolas värdinna
Heimonens värdinna
Katajamäki, husbond
Sockenbor,

Dörrarna öppnas kl. 72 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.

BQDEGA KSPANOLÄ
lii I iii' lii i

Försäljningipartioch minut afendas^kt^i"^
VINER &

SPIRITUÖSA
Nya Barngarderoben

2 Mikaelsgatau 2
Ständigt lager af färdiga

BABIKLABEJt,
Obs.! Affären flyttas den I juni in i passagen

K. F. Larsson.

MARIEBAD
Mariegatan 13,

serverar bästa finnbadstu, karbad, halfbadtallbarsbad, sprit- o. terpentinsångskåp.
Telefon 20 27.

-A-J-StieToola-sot
mis

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

Mod■L Hemiattar
-A* finaste engelska 0. italienska fabrikat

Rikhaltigaste lager.

Jänglisl] lat iiiagaziiie,"
Michaelsgatan 4.
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AXEL PiHLGREN Torr Genuine Årraks Punsch Guldmedalj iParis 1889.
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Flyttnings- *
* Realisation
till betydligt nedsatta

priser.

inberäknas
nyinkomna vnrlaorei
Ii slutförsäljningen,

som pågår hela våren. Hattar
monteras gratis, då materialen
köpas hos mig.

Konrad Björkegrens
Dam- och modeaffär,

snedt emot Brandkårshuset

000000000
Borgå-Porter.

Vällagrad.

Välsmakande.
Efterfrågad.

Omtyckt.

OQQOQQQQQ

Sam6rini Restaurant.

Pvili (1F [ alla storlekar ° th » "
$ *& stilar bäst hos oss

Vi tillverka som specialitt J[\Åtafvelramar;
eleganta mönster och noggrant arbete

Ramlister från egen fabrik i staden JÉpIl .fe*Vi utföra dessutom alla slags
Förgylleriarbeten till billiga priser

SVEN STRINDBERG & C:o
Från 1 Juni N:o 37 N. Esplanadgatan

Dessförinnan iCentralpassagen. Stickade varor
såsom strumpor, damasker, vantar, barnklädningar,Alla nationers gosskostymer, damkoftor, tuavästar, undertröjor,un-
derkjolar m. m.

Fla^ot? £Jllj|ai?n
på beställning och från lager hos iflere nyanser och schatteringar från Fmk 5: 50

högrepriser

Sven Strindberg. Helsingfors, Mikaelsgatan 2
Åbo, Slottsgatan 27.
Viborg, Alexandersgatan 27.Telefon 15 81

Från 1 Juni, Alexandersg. 21 Th. Neovius.Dessförinnan Andreg

Begär priskurant

Hulda LindforsInternationella Olycksfallsförsäkrings
Aktiebolaget iWien Korsett

Sm.dhets.ifmeddelar billigast olycksfallsförsäkringar.
Generalagenturen tor Finland: Mikaelsgatan I.

(L'Urbaines kontor.) Helsingfors, Berggatan 10.

Bodega Andaluza.
N:o 28 Unionsgatan N:o 28 Telefon 2158.
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Champagne Q
3 Mont de Bruyére H
A säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- g*tioner. Partilager hos ji
,? Ernst Tollander. £"V S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

"
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REALISATION
Nya Glasmagasinet,

3 Mikaelsgatan 3
Till töljd af gårdens ombyggnadoch före-

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

Oscar l^lctfsiz.

Franska Liftörsäkringsbolaget

_b.'Bi?baifle.
Generalagenturen för Finland: Mikaelsgatan I

V. Helanders
Vin & spirituosahandel

Wilhelmsgatan Nio 4,
Innehafvare L. V. Relander. Telefon 1803

ledamoten talat vid Clarisse och hennes
niece, kastas de i fängelse.

Nästa scen tilldrager sigifängelset
Port Libre. Clarisses son med Robes-
pierre, Olivier, skaffar sig tillträde till
detta fängelse genom att muta fång-
vaktaren. Ifängelset är en besynner-
lig blandning at sorg och glädje. De
unga roa sig på bästa sätt för att för-
drifva tiden, men under stundom in-
träffa upprörande scener, då män slitas
frän hustrur och barn för att föras ut
och afrättas. Från dessa scener föres
man till ett s-torartadt skådespel i det
tna. Det högsta väsendets fest firas,
och Robespierre är natuiligtvis den
högstesställföreträdare och ölverstepräst
på jorden. IDga kosmader hafva spa-
rats för att göra denna scen sä effekt-full som möjligt. Det är ett väldigtfestjubel, kanonerna dundra, trumpe-
terna smattra, och ett lysaide tåg, ihvilket bland annat märkes en skarahvitklädda kvinnor, prydda med rosor,
knda fram. Robespierre bränner rö-
:7 tiH det högsta väsendets ära ochhåller sedan ett lysande tal till folket.affekten af det hela fördärvas dockOlivia,som efter besöket i fängelset
fattat ett djupt hat till Robespierreoch nu gäng på gång afbryter honom.)llVJer blh' häktad och föres inästa
*cen mför Robespierre. Under förhö-rn kommer Robespierre underfund med

att Olivier är hans son, och nu vill
han göra allt för att rädda hans lif.
Detta är förenadt med betydande svå-
righeter. Det gäller att uppoffra sonen
eller förlora den politiska makten.
Ifjerde akten sammanträffar Robes-

pierre med Clarisse, och de rådgöra
om, huru Olivier skall kunna frälsas
från döden. Medan de tala, kommer
bad att Olivier flyttats Iran fängelset
på order af välfärdskomitén. De skynda
iill fönstret, pä gatan föras lifdömda
under lolkets hån till afrättsplatsen.
Kanske Olivier är bland dessa? Robes-
pierre ilar sedan till det stora stats-
fängel-et. Det är sent på natten, och
det dröjer, innan man kan få reda på
förteckningen öfver fångarne. Medan
Robespierre väntar, uppenbara sig i
korridoren vålnaderna af hans offer,
Marie Antoinette, Charlotte Corday,
Danton, Camille Desmoulins med flera.
Robespierre intages af fasa och faller
slutligen till golfvet.
I femte och sista akten ser man

nationalkonventet samladt. Man ötver-
lägger om, hur man skall kunna bereda
Robesplerres undergång. Slutligen an-
tages Fouchés förslag att man skall
göra så mycket buller, att Robespierre
ej kan tala. Robespierre inträder, åt-
följd ai sina vänner. Han törsöker
bestiga tribunen, men hindras af sir a
fiender: han försöker tala, men öfver-

röstas af bullret. Hans arrestering pä
yrkas och utlöres. Tyrannen är stör-
tad. Folket strömmar in för att an-
gripa tyrannen, främst är Olivier, fär-
dig att mörda sin fader. Robespierre
hindrar detta genom att skjuta sig.

Sir Henry Irving, som utför Robes-
pierres roll var föremål för en entu-
siastisk hyllning för sitt utmärkta spel
och för hela iscensättningen, hvilken
är utomordentligt praktfull och natur-
trogen. Ellen Terry utförde på sitt
vanliga behagfulla och intelligenta sätt
Claii.-ses roll, och på alla händer var
spelet godt. Högst betydande kostna-
der hafva nedlagts på de uppträdandes
dräkter, angående hvilka utförliga be-
i-krilningar meddelas i tidningarne.
Stycket är helt och hållet iengelsmän-
nens smak och kommer säkerligen att
uppföras afton efter afton i många
månaders tid.

-«""►-

Notiser.
— En orgel med porslinspipor

har nyligen förfärdigats i Meissen.
Tonens fyllighet, mjukhet och välljud

ha vunnit stort erkännande den om-
ständigheten att pipornas stämning ej
röner inflytande af temperaturförän-
dringar torde i föreningmed de nämnda
egenskaperna antagligen förorsaka, a t
dylika orglar komma iallmännare bruk.

— Från Köpenhamn meddelas:
Till direktör för Köpenhamns k. teater
har nu författaren Einar Christiansen,
som ock är teologie kandidat, blifvit
utnämd. Otver honom står likväl tea-
terns chef, men som direktör har han
att „förestä ledningen af teaterns konst-
närliga värksamhet".

Teaterchefens „komiterade", profes-
sor P. Hansen (iiteraturhistoriker), har
samtidigt fått afsked från sin befatt-
ning samt fått titeln statsråd.

Samt Saéns som för ögonblik-
ket, sin viiitervana trogen, befinner sig
pä Kanariska öarna,ämnar sig därifrån
till Rio de Janeiro, enär < n töretagsam
impresario förmätt honom att dirigera
några konserteriBrasiliens hufvudstad.

-j^ssjä»-

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

Societetshuset lUfed högvuderbörligt tillstånd
$j af Kejserliga Ryska Medig
cinalstj-relsen i PetersburgOnsdagen den 3 Maj 1899. säljes det af framstående bakte-

yitsordade och härintillsriologer
Direktör S. Lewy's oöfverträffade bakteriedödande

medletOrkester.

StomatolProgram.
För tändernas och munnens vård

Yiribus uninis. marsch Kröl

ös if||Franska Lifförsäkringsbolaget J
t LURBAINE t§ " ■ lf Ha

Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. g^|§) Garantifonden: 98 miljoner Frcs. IffIS& Bolaget meddelarfördelaktiga försak- etringar af alla slag. Genom samarbete me(j «isjuk- och olycksfallförsäkringsholagct \.'\}v. &Jkfå, baine et laSeine beviljas de försäkradevid Jftsjukdom och olycksfall särskilda förmåner W\J5§ hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för.' ak
fåi ; "krade och lians familj, som ock de per- gtsener, med hvilka han stär iaffärsförbin- WVS& delse för den oundvikliga förlust, som en %t sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- siler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- _S

skänker nämligen, såsom allmänt bekant É&-^ premierna för hela sjukdomstiden ocli utbe- I[fcW taiar 3/4 A kapitalet, om sjukdomenär obot- "g
lig och resten vid dödsfall.

"
öl

tfö| Bolaget I'Urbaines försäkringar äro Hs§: därför särskildt att rekommendera för her-
rar affärsmän, då det gäller att säkerställa %få större affärsföretag genom lifförsäkring-, S&A^ emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- jP*$» samma störingar svårare sjukdomsfall all- 0hfå tid med'öra och hvilka ofta nog bringa bor- 0h
ges- och förlagsmanstora förluster. fr

För dessa väsentliga fördelarerfordras ö»g» icke några extra premier utan endast att mden försäkradeafstår från den årliga vinst-iS_? andelen. gg
få Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1 gfcg Qarlvon éfinorring. |

A Toi, vals Waldteufel i de flesta apotek och drogvarv-
Ouverture till op. Konung för magasin i hela Ryssland samt i

en dag Adam
Finska Bokhandeln i S:t Peters-Unter schattigen Kastanien Polka Fahrbach
burgFörgät mig ej, intermezzo Macbeth

NederlagPapellonette, Polka Labadie
Potpourri ur op. Ernani Verdi Wilkens &Petersen, S.t Petersburg

Paus G. Nuvowz, Moskau
Ouverture ur op. „Zigeunerskan Kontor & lager
Goldnc stunden, vals Ivanovici
Solo för viol Moreschi S:t Petersburg,

Liteini prospekt N:o 15Favorit-melodier, potpourri S. Lewy
Slntmarscb

Avg. MiHartwaO.Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori. MineralvattenfabrikI Brefpapper

sp| rikhaltigaste lager af utländska och inhe:
|få ska sorter, liniorado och olinierade^l
:

-1
X.'MM

k Sadu ä2opu

m
A '-'m

m

Elvira å 15 o'iHelsingfors, Aloianderag. 26,

Telefon 169, Wilhelmina å
15 o:i

Firmatryck utföres billigt.

Dahlbergs Pappershandel
Alexandersgatan 15.

52 Alexandersgatan 52
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Wodeen.

hos
HelsingforsPl¥Pl^#Pl#PPPll^lP¥* Jacob Relneke

iui-H__B_____n_____aaH

Hotel JCämg.
$mr ©a^Hgen ~mn

.Miääa^skonsepf fr. '
26

Aftonkonsert fr. kl. 8
af

,&9u?\ Spanska Kapellet I"^-J" "̂^"t

Gagotisaccfyi.

Balte
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Herman Lindell
Specialaffär för

m% artist- och Mitmäteriäl^MQir/ieißcsticfi saväi som hvarje slag af tJZiimaiWiai
hörman naturligtvis alltid köpa

J€|IlltllSai^Flålll^glSßSHl^Jii|
såsom varande „SPECIAL-AFFÄR« ovillkorligenerbjuder

största garanti för bästa vara.

instrument[.^Ma^iati^^^Geojtet^
Östra Henriksgatan

Finlands enda specialaffär i förenämnda artiklar

m

Glödritningsapparaten■SLf%iifi^ är ovilkorligen
M^UJiU den bästa

är ovilkorligen
den bästa

erhålles ondast hos Herman Lindell, Helsingfors

Herman Lindell
Erityisliike

JCaiteilia Ja s*iirustustarf>eitamm^2lHfcJa *-'-:' uik..„ia;,i.,M., Jiirustustarvcita

Slita syystä etta se ERITYIS-LIIKKEENÄ välttämättömästi tarjoaa 1suunmman takauksen tavaran hyvjvdestä. }Matemaatillisia & Geodetillisiä ttjökaluja. P
. I^ä Henrikinkatu. ISuomen ainoa eritvisliikp va^ma ■ -j. . . U'"yisiiiKe edella maimtuissa osissa. V

HHlipiirustuslaite
on välttämättö- 0^f#t-*W «».__. -***

mästi paras 5,&Ollä" ° n VaYa ttamatto'
7y w ». m. masti paras

ainoaataaa Hera,a,X^deiJ^ä,Helsinki.
H.fors 189a, Hufvudstadsbiadets Nya Tryckeri.


