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Tidning för Helsingfors
Georg Wikströms skrädderiTeatrar och Konserter. Östra Heiiriksg. N:o 1./bad \

/ 3_T__.A.

/ Tarmlnftg- ach \^/ Hasängba. rekommenderas. \^

Lagret är stort och välsorteradt.
IElegant snitt. Fin Finaste tillbe-
|höranvändes.Prisenberäknas myk-
ket moderata.Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 97. Onsdagen den 26 April. 1899

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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SVENSKA TEATERN.
Torsdagen den 27 April 1899.

kl. 7,30 e. m

Godtköpsförestä!lning.
För s:te gången

Hofgunst.
Lustspel i4 akter af T. von Trotha. Fri öfversätt-

ning af Oscar Wijkander.

Pcrsönerna

Hr Klintberg,
Fru Bränder.

uFrsten
Enkefurstimian, lians moder . .
PrinsessanElisabeth,hennesbrors-

dotter
von Malten, hoimarskalk. . . .
Grefvinnan von Eschen,öfver-hof-

Fru Stavenow.
Hr Malmström

mästarinna Frk Lodenius
von Buchen, ministerfor det furst-

liga huset
von Boden, kammarherre. . . .
von Hellmuth, hofjägmästare . .
Grefvinnan Birkenfeld
Baron Hohenstein, godsägare . .

Hr Deurell.
Hr Stavenow.
Hr Hultman.
Frk Tscliernichin
Hr Swedberg.

Lissie, hans dotter ....
Baronessan Hertlia Wallberg
Leo von Halden, löjtnant. .

Frk Bonnevie,

Fra Eliasson.
Hr Karlson.
FruLindh
Hr Lindh.

FrökenStern
Stabel, betjänt hos Hohenstein
En kammarjungfru Frk Söderström.

Hofdamer, lakejer m. fl.
Scenen är under l:sta och 4:de akterna på Hohen-

steins gods, under 2:dra och 3:dje akterna idet
furstliga slottet. Tiden: den närvarande.

Börjas kl. 7,_0 och slutas omkr. 10 e. ni

Filharmoniska Sällskapet.

.B:de
populära

Lördagen den 29 April kl y28 e. m.

Societetshuset

Program
Ouverture till op. „Mignon" Thomas

StraussFrulilingsstimmen", vals
Serenad iör stråkork Haydn

. Söderman
Önskevisa.

Ett bondbröllop....
Bröllopsmarsch. Ikyrkan.

1bröllopsgården

Paus

GoldmarkOuverture till „Sakuntala"
Fantasi nr op. Sonambula",

för flöjt Terschack
(hr Sisto Veronesi.i

Förspel till „Lohergrin" (akt I). Wagner

Paus

LumbyoI)rö.n!i]..l.T:laTTtäs_M

a) Adagietto | pTizet^^H
u\ t"" i v. i I förstråkork. _.. Mb) Loin du bal 1 IGilletM
Marche militaire francaise. . . Saint-Saöns

Benjamin Leino

Lilli Högdal.]

Axel Ahlberg

Hilma Bantanenkaisten herra, 16:ta vuotias
Henrik Klaunpoika Toit,Ktrknie

Evert Suoniomen herra
Sven PietarinpoikaBagge, Oulun

vouti Hemmo Ka _io
SalomonMaununpoikaIlle,Böfvar

Eino Salmela.näsin herra
Aksel Juhananpoika Kurki, Ano-

Aleksis BautioMil I JOlavi Stenbock, Flemingin huovi^^^^^^^^^l
päällikkö Kaarlo Halme

Tuomas Trall, Turun pormestari.Pietari AlpoJ
Hannu Säger, '1' 11rk u::,jn__|^_^_ijn_^B.....

H
Hanen tyttärensä H

Kausaa ja huoveja.
Aika: Marraskun 1592

Paikka Proloogi: Herttualan kvlän luona lähcllä
Liuksialaa Kangasalla.

l:n näytös:Liuksialassn.
2:n näytös:Turun tuomiokirkon.sakaristossa.
_:s näytös: Turun linnassa

Ovet avataan k:lo 7. Näytöntö aikaa k:lo Va8
ja loppuu k:lo VJL
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SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

Kontor KSikaelsgatan N.o 3„SKÅNE", Brand- & Lifförsäkriiigsakliebo fil.-*, %___. * C. F. GARL__N_IE._
©@

f__H___B_£_s_-B' m _ ä^T-?*s&**%s *W" *w* "W'^T l^W* j§å HHÉ^flk "mW "W3 åt^'"- asKal|f:

W^m Jm7!m«jL M^M^.M.J^JA^ mm£mM^ aM^%mWÅmm4jammå%jm -^pM^
"_!_.> ''■''■ -A-Ofacob Ci_l_tMtösts . -■■■]>.'&: XI

lIC. . -i_.ip___.__V_. fllexartdersg. 1,» (ing. fr. fiagasunasg. 2.)ro Ylle riooivaruaffär
. '... :.„■.... r' _.-.-., Utför omsorgsfullt ocb till öilligapriser allt fotografisk arbete så.al |

inom som utom atelieren. telefon 2453. /Vor/vi Esplanadg. 37 Telef 1727.i:.l-ind_:j 34 Tel COT HJort

ljusledningar
Välsorterad! lager, billiga } nserAktaAxa LindholmTelefonledningar,

Ringledningas* etc, etc. Dr. Lahmanns un-ll.rier och §piritiie§__ Hufvuddepot a
lerkläderbilligas-. —

appjirnl
_____________(ist or-«l__ .i <-■ t-

frftn la-
Begär Tapisseriaffär, irekt importerade från utlandet hos

-_0-.tr.

lin. af Jouvins & C:o's iErHjelt & Lindgren I Grenoble världsberömda handskarAlexandersgatan 7. Telef. 6 38. Dnionsgatan 17

■::■:-. r p- "ST.'"-

MsS aJ f.'4 " _,__.: q ,';'.ä.___LkJL __a_a. "__&_____. /dP ____L _iw
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Columbia,
Hartförd «__■

Vedette YIMATOEL.Ig
Ledig annonsplats ARRAKS PUNSCH,*m& Velocipederna €#s*

tillvärkade af Pope Mf C:o
erhållas numera i

prisbelönt med gnidmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme dlionneur. vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.G. F. Stockmanns Velocipeddepot

niaFotografisk Atelier.p ThWWWWW^-m^-^-m̂" rCätöms
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SUOM. TEAATTERI.
Torstama Huhtik. 27 pIA

-
JCaai?ina JVlautiunfyfäi?.

3-näytöksinennäytelmä proloogineen,
Kirjoittanut Jalmari Finne.

Henki1öt:
KaarinaMaununtytär,Buotsinku-

ninkaan Erik XlV:nen leski . Olga Salo.
KustaaErikinpoika,hanenpoikansaOskari >alo
Ericus Erici, Suomen piispa. . . Emil Falck
KlausErikinpoikaFleming,marsluM

Suomen ylihaltija H
Juhana Klaunpoika Fleming, H

nen 15:ta vuotias poikansa H
Aksel Steninpoika LeijoiihulVudH

Baseporin ■ . H
Evert Kaarlenpoika Horn, H

lisakki Lattu.
Mimmi Lähteenoja
Tyyne Finne.

JV r\ iVI II»

G. Tahfs

31
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, skilnaden 4.
Filthattar

stort urval billiga priser lios
Firma H. Ellmin

9 Aiexandersgatan 9.

CteMeifsisifc
Smörgåsaffär

Telef. 4 91Michaelsgatan 2.

Finsk loostslöj. 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 trlkovaruaffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinlandfor

Folkteatern.
(Studenthuset)

Lördagen den 29 April kl. 8 e. m.

Abonnement N:o 8
För l:sta gången

AnnaLisa.
Skådespeli3 akter af Minna Canth

Personerna

Kortensuo, hemmansegare
Rika, hans hustru
Anna Lisa 1

/ deras döttrar
Pirkko J
Johannes Kirsimaa. Anna Lisas fästman
Mikko, stockjunkare, Kortensuos f. d. dräng.
Husso, hans mor
Prosten |

i herrar Iran kyrkobyn
Länsman J
Ristolas värdinna
Heimonens värdinna,

Katajamäki, husbond
Sockenbor,

Dörrarna öppnas kl. 1/2 8 e. m. Representationen börjar
kl. 8 e. m. och slutar omkr. kl. II e. ni

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 SKRIFMASKIN
som finnes är

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

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter förFinland & 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 endastSktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2

Ständigt lager af färdiga
BARIKMBEH,

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.

AT. tiolooliaisot
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

h ? Herrhattafl_ ■' finaste engelska o. italienska fabrikat

Rikhaltigaste lager 11n
Jngfel] ht niagaziiie."

Michaelsgatan 4.

Uti Fredr.Edv.Ekberg's
Cigarrhandel

(Ekbergska huset) Alexandersgatan 52,

finnes ständigt lager af färska

Jfauanna QiQ&ppep
från 40 penni till 3 mark per styck

ENGELSKA SKRÄDDERI- ETABLISSI.MENTET
V. C. Branch.

N. Esplanadgatan 19 Privatbankens hus
1tr. upp

Rekommenderar sig
hos den ärade

publiken

Specialité.
Dräkter för sa=

ni1 longenm^^WAAA

*.a

N«M

C
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.

Betydligt billigare än de utländska.
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständiggaranti.

Telefon 13 75

„Gildet på Solhaug",
den svenske kompositören W. Sten-
hammars bekanta opera, uppfördes, som
förut meddelats, förraonsdageniStutt-
gart. Om uppförandet skrifver Staats-
anzeiger itir Wiirtemberg: Komposi-
tören kallar sitt verk musikdrama och
däimed är det klart att han vandrat i
Wngners fotspär. Isjältva verket tror
man någon gäng att det är den store
mästaren pjälf som tagit till orda. Har-
monierna äro oita Wagners. Särskildt
ha vi lunnit satser som knyta sig till
Siegfrieds", „Valkyrians" och Pars-ifals", men samtidigt är Stenhammars
mu-ikdrama — sä paradoxalt det än
kan låta —

ett originellt och fjälfstän-
dgt verk. Sienhammar har tillägnat
sig Wagners högtuppdrifna instrumen-
tering med alla dess nyanser och fines-
ser i de särskilda instrumentens an-
vändning, all denna ra'finerade klang-
verkan och dessa öfverraskningar för
örat som Wagner infört idet moderna
musiklifvet. men karaktären af har.s
musik är öfvervägande lyrisk. Wag-
ners dramatiska storhet uppnår han
dock ej. Stenhamm irs musik påminner
om de Ijufva *; en Men-

delssohn, en Niels Gade. Lyrisk stäm-
ning vill kompositören väcka, stämning
för de nordiska gestalter han vid
Ibsens hand visar oss, stämning för
det varma känslolif som just hos män-
niskorna i den kalla norden pulserar
sä omedelbart och oemotståndligt och
som hos dess skalder griper så mäktigt.
Ifull öfverensstämmelsemed den känslo-
fulla karaktären idettamusikverk finns
däri något, som man bäst skulle be-
teckna som ballader,ihvilka förekomma
stycken af stor skönhet. Med sina
8t( ra musikaliska förutsättningar skulle
tondiktaren dock enligt vår uppfattning
ha uppnått ännu större verkan om lian
icke i så strikt öfverensstämmelsemed
musikdramats teori undvikit duetter,
teizetter o. dyl. Det utomordentliga
sinne för välljud som uppenbarar sig i
hela operan och det sentimentala dra-
get i hans musikaliska förmåga—

sen-
timental iordetsbästa mening — skulle
säkert gifva honom anledning till mänga
vackra ensemblenummer. Däremot har
han i flera körer visat att han utmärkt
väl förstår på huru rösterna skoia
användas för att erhålla en helhetsver-
kan. Allt som allt framfördes här ett
verk som icke blott genom sina tek- [
niska företräden utan äfven

Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-
bolaget i Finland Helsingfors.

Fotografiska artiklar
och.

Fonografer.

musikalisk uppfinningsförmåga samt
genom den ädelt förnäma karaktär, som
genomgår och präglar det hela, intager
en framskjuten plats bland den senastetidens tonskapelser och helt visst bådehär och annanstädes skallerhålla många
vänner.

Der Schwäbische Merkur skrifver:
Wilhelm Stenhammars musikdrama till-
vannsighvad man kallar succés d'estime,
ähörarne tilltalades af dramats mångavackra punkter och af den allvarliga
konstnärssträfven som yppar sig däri,
utan att dock låta sig i Eågon högre'
grad entusiasmeras af detsamma. Samma
mot;ägande skulle dramat utan tvifve
rönt äfven på en annan scen. Ett visstintresse väckte det juredan på förhandemedan den norske" tondiktaren nä-
stan ordagrant följer Ibsens dikt medsamma namn. Efter att ha redogjortfor textinnehållet fortsätter tidningen-Det ligger nära till hands att dettastoff skulle ha lockat till användning

af den äldre operans fullt utförda form-
behandling, men kompositörenhar dock
strängt hållit sig till det moderna mu-
sikdramats form. På scenen är, bort-
sedt irån förekommande sånger och
körer, recitativet förhärskande, medan
orkestermusiken har att utföra tolknin-
gen, i den få de uppträdande perso-
nernas känslor sitt uttryck, ur den ut-
vecklas de melodiska motiven, i den
fullföljas de tankar som pä scenen blott
'ill hälften eller icke alls uttryckas,
och dess tonmålning lämnar färgerna
till hvad åskådarens öga varsnar i de
särskilda tilldragelserna pä scenen,
l- o. m. då det gäller att måla huru
mjödet försvinner genom dryckesbröder-
nas törstiga strupar. Kompositören
bjuder både eget och tillagnat, men
han bjuder det alltid i en konstnärlig
och anderik form. Mycket vackert
törstar han att musikaliskt skilja de
olika karaktärerna ifrån hvarandra och
väl äro de dramatiska momenten an-
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AXEL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch Guldmedalj iParis 1889.
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Vi tillverka som specialité

tafvelrantar;Flyttnings- *
« Realisation eleganta mönster och noggrant arbete

Ramlister från egen fabrik istaden
Vi utföra dessutom alla slags

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

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

Hela det nyinkomna vårlagret
inberäknas i slutförsäljningen,

■våren. Hattar "Alla nationershelasom pågår
då materialenmonteras gratis,

köpas hos mig. Flanör
på beställning och från lager hosKonrad Björkegrens

Sven Strindberg.Dam= och modeaffär,

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

Dessförinnan Andreg. 22å_j_A_i_M_éÄ_M^&M^__#É
Begär priskurant

OQOOOQQOQ Internationella OlycksfallsförsäkringsBorgå-Porter.

_*

3

sr
Champagne Q

3 Mont de Bruyére Si
*H i
rQ säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- Ö 1

tioner. Partilager hos |_|j
>? Ernst Tollander. £
_5 5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

"
I

**___"s:s..:- Stor -;::-s:_. _tse_

REALISATION
Nya Glasmagasinet,

3 Mikaelsgatan 3

Till töljd af gårdens ombyggnadooh före-
stående lokalombyte ser mig nödsakadatt fort-
sättningsvis realiseramitt rikhaltiga lager af äkta
Kristallvaror (Kosta) Glas ochPorsliner m.m.
proc. 10, .5 &. 20 proc. rabatt.

©scar |^lcj_siz.

Wm

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

Bll<|ai?n
i flere nyanser och schatteringar från Fmk 5: 50
högre priser

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

Ni. Neovius.

Hulda Lindfors
Korsett

SL_.dhets.if

Helsingfors, Berggatan 10,

Telefon 2158.
Franska Liftörsäkringsbolaget

!__'13pbaine.
Generalagenturen för Finland: Mikaelsgatan I

V. Helanders
Vin & spirituosahandel

Wilhelmsgatan Nio 4,

Innehafvare L V. Relander. Telefon 1803

Vällagrad.
Välsmakande

Efterfrågad

Omtyckt

QOOeOGQOQ

&am6rini Restaurant.

Aktiebolaget iWien
meddelar billigast olycksfallsförsäkringar.

Generalagenturen ter Finland: Mikaelsgatan I.
(L'Urbaines kontor.)

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

— Å hof- och nationalteatern i
Mannheim har Peter Cornelius' opera
rDer Cid" med god framgång gatt
öfver scenen och rönte efter andra ak-
ten entusiastiskt bifall. På samma scen
uppförde operapersonalen i Karlsruhe
med stor framgång Die Ttojaner" af
H. Berlioz.

— Å Lobeteatern i Breslau har
den nya farsen Der Liquidator" af
Triesch med god framgång gått öfver
scenen. *

— Stadttheater i Augsburg rönte
god framgång med det nya skådespelet
Das Becht de-s Herzens"1 af E. v.

Possart.
— Det nya skådespelet Le Lys

Rouge" af Anatole France röme ett
rätt välvilligt mottagandea Yaudeville
teatern iParis, men ansågs icke komma
att utöfva nägon längre dragningskraft.*

— Hamburgs teatrar. Den nya
farsen .. Oberst Pemperton1

' af Lams
och Kren väckte icke synnerligt bifall
å Thahateateni. — Med E.Hartlebens
nya komedi Erziehung zur Ehe" rönte
Karl Sdiultze- teatern en genomgående
framgång.

—
DennyatonsaganDas Gliick'"

af frih. Rudolf v. Prochazka, libretton
af d:r Theodor Kirchner, rönte ett väl-
villigt mottagande å Neues Deutsches
Theater i Prag. *

— Stadttheater i Mainz gjorde
lycka med operan Der Streik der
Schrniede" af Beer, libretton af V.Leon.

" -<► "

Ett och annat
Den besökande. Ack förlåt, förlät,

jag kom åt taflan med fingret och sud-
dade visst något.

Artisten: —
För all del, det ursäktar

jag gärna, det visar ju blott,att herrn
a' kännare.

Hm. Redaktören till en författare:— Ni skulle skrifva sä att till och
med deu okunnigaste kan första b.vad
ni ökrifver.

Författaren: — Men ursäkta, hvad
är det redaktörn inte förstår da?

Ett protestmöte. Eu del engelsmän,
i synnerhet författare och konstnärer,
som vistats i Japan, hafva i skarpa
ordalag protesterat mot det sätt, hvar-
pä japanska seder och bruk främstal-

las pä -de engelsk ,-cenerna. De säga
att såsom de bjudas publiken äro de
ou riktig karrikatyr af värkligheten och
att man for att uppnå någon scenisk
effekt med lättköpta operettlöjen för-
vanskar alla förnuftiga begrepp om Ja-
pans land och folk.

Det har gått så långt, att det hål-
lits ett formligt protestmöte mot teat-
rarnas uppförande af japanska stycken.
Vid detta uppträdde en äkta japanska,
O Koto San, kallad nden vackra geis-
han från Tokio". Hon presiderade till
och med vid mötet, hvars hufvudtalare
var den engelske Japanresanden mr
Osman Edwards. Talaren var i syn-
nerhet förargad öfver den fullkomligt
falska bild Mikadon" gaf af japanska
förhållanden. Geishan" lämnade ej
nägot mera värklighetstrogen bild,hvad
beträffade kolorit, seder och bruk, men
egentligen var den icke heller annat
an ett saiädestycke ölver Japan. Den
japanska geishan vore i värkligheten
en tullt ut hederlig ung flicka, som
gent emot män uppträdde minst lika
då tillbakadraget,som någon damaf de
bättre klasserna i Europa. Då tala-
ren fälde detta yttrande utbröt hela
församlingen i en stormande hyllning
af hederspresidenten den v. ckra gei*-

från Tokio".

vända frän Margits och Gudmuuds för-
sta sammanträffande ända till sista ak-
tens upprörda och spännande scener.
En ansats till det verkligt storslagna
och gripande ha enskilda lyriska stäl-
len, såsom duetten eller, som det väl
rättare bör heta, det musikaliska sam-
talet mellan Margit och Gudmund i
andra akten. Men äfven där tonkonst-
Diren gitver oss sitt bästa uppväcker
h«n mer vårt erkännande och bifall
än vårt oreflekterande hängifvande åt
hans verk. Pä återgifvandet af ton-
verket hade mycket arbete nedlagts,
så att utförandet kunde försiggåpå ett
1 allo erkännansvirdt sätt.

Notiser.
Gymnase-teatern iParis har

1 dagarna gifvit ett nytt stycke afBylvane och A. de Farges, Fästman-
nen mot sin vilja", komedi i 3 akter.
ptycket, hvais intrig hvilar på ett ändau'l slutscenerna bibehållet quiproquo,ar skriivet i summa anda som Scribe,
Bayard. Mélesville, Théaulon och andiabrukade skrifva pä 1840 —50 talet.Men det spelas utmärkt väl, har enledig dialog och tycktes pä det hela
ganaka mycket behagapreiniére-publiken.
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Brunnshuset. BrunnshusetIWfed högvederbörligt tillstånd
J af Kejserliga Ryska Mcdi-
cinalstyrelsen i S:t PetersburgTorsdagen den 27 April 1899. Fredagen den 28 April 1899.
säljes det af framstående bakte-

vitsordade och härintillsriologer
oöfverträlfade bakteriedödande Direktör S. Lewy'sDirektör S. Lewy's
medlet Orkester.Orkester.
Stomatol

Program Program.
Förtändernas och munnens vård

Under Stjärnbaneret, marsch Bosch Civil och militair, marsch Schramniel.
Mia Bella, vals Eoeder Wiener-Blut, vals Strauss
Fest Ouverture Leutner

i de flesta apotek och drogvaru-
magasin i hela Ryssland samt i
Finska Bokhandeln iS.t Peters-

Jubel-Ouverture Bach
Souvenir a Madrid, mazurka Fahrbach Brefdufvan, polka Kräl
Serenad Hoszkowsky, Trollhättan, tenorh. solo Lindblad.burg
Fröken Chic, Polka Binie La Czarine, mazurka GanneNederlag
Bellmansmelodier Söderman Från högeroch venster,hum. potp Lewy.

.Vilkens & Petersen, S:t Petersburg
Paus Paus0. Nutowz, Moskaii.

Ouverture till "Bomantique" Kéler-Béla Kontor & lager The British Patrol Asch,
Gnistrande stjärnor, vals Waldteufel Solo lör viol Moreschi,
Solo för Clarinette Bianchini S:t Petersburg,

Liteini prospekt N.o 15.
Glada gossar, vals Vollstedt.

Finska Toner, Potpourri Lewy Musikalische Täuscliungen, potp. Schreiner,
Slutmarsch Slutmarsch

_£._£. sA£.'4r i-A-l^^^^A^^-^
1 Brefpapper
fp| rikhaltigaste lager af utländska och inhen>
"äg ska sorter, linierade och olinierade^^H'Wg^^^^^^^^^^^^^—^^^^^i^^^^^^^^^^^^^^M^-wM
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Firmatryck utföres billigt.

Dahlbergs Pappershandel
Alexandersgatan 15.
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Frair. Edv. Ekberg,
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

Avg. Indy. Hartwail.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, _:.2_._ior__. 26.
Telefon 169,

Tillverkningen står
under kontroll af filo-

sofie doktor Hj. Modeen.
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Gagotisaccfyi.
Herman Lindell.
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Specialaffär för* Artist- och Hitmaterial &
irßctSastiaß väl som hvarje si fffittmaéQrial

nan naturligtvis alltid köpa

Ifehandeln ..£JU IBMa
som vinande SPECIAL-AFFÄR" ovillkoiligen erbjuder

Matematis P
Östra Henriksgatan aFinlands enda specialaff r i förenämnda artiklar

Glödritningsapparaten
ovilkorligen S__nfi_f^^^ är ° vilkoriigen. v _-.__w ;___■_,"_ den bästaden bästa

erhåhe. e hos Herman Lindell, He lsingfors

xrs 1899, Hulvudstadsbladate Nya Tryckeri

U

m
enar densamma

.

Herman Lindell
Erityisliike

w_aiteiiia ja IrnrustustarfseitagCarptåfjoja _.ka i_a»k__,iaat_i_i a åUrustusfarpeita~
ostetaan tietystiaiua^^^^^^^^^^
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Itä Henrikinkatu.Suomen ainoa eritvisliiko _..._,._■■ "._ ."-yiMuiKe edella mamituissa osissa
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mästi paras H&OllCl °n valttamatto'
yy "*& __. Ä masti paras
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