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Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter./ CENTRAL \
y/ Varmlufts- och \
/ BasSngbad rekommenderas. \ Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 3. Fredagen den 9 September

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabians». 3L
SVENSKA TEATERN. SUOM. TEAATTERi.
Fredagen den 9 September 1898 Perjantaina Syyskuun 9 p. 1898

Theodor BlanctfsAbonnement N:o 2.

„« KKaAJiIA« =s T̂I^BOLAG,STETTIN, Fprd. stamfir.

kl. 7,3 ue. in

Östra Henrlksg. N:o 1.
Lagret är stort och välsorteradt.

Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisenberäknas myk-
ket moderata.

1898.
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Konstutställning
i Atheneums stora sal.DORA. "»»» J3rusina Strängar,"

Komedi i
Denna världsberömdaoch af alla så beundrade

stora stämningsfulla tafia af holländske konstnären
P. Haaxman,utställes ole na/tantoa.

Favrolle Endast under en kortare tid i Atheneum
härstedesAndré de Maurillac

van der Kraft Därjämte exponeras ett större antal taflor. ol-
jemålningar och akvareller af omtyckta framstående
konstnärer.Tekli

Lokalen öppendagligen från kl. 10 f.m,
till 4 e. m.Stramir

"— ♥>—■*Godefroid Hr Erlin. Entré imk
Dominique, betjänt hos Favrolle" Hr Sjöström

Theodor BlanchA.ntoine, betjänt hos Maurillao .Hr Preoht
Hofkung'l. KonsthandlareMarkisinnan de Eio-Zarés

Dora
Prinsessan Bariatine
Eva Fru Lindh
Mion, kammarjungfru

Grefvinnan Zicka

Körjas kl. 7,30 och slutas 0111kr. 11 e. m SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:

STÄHLBERGr's A.TELIER.

Q©

im&r"- Hvarför har undertecknads fotografi-
i (jj^K?. atelier, efter atl endast existeradi så
IIkort tid. blifvil sa flitigt besökt? Jo, därför att

ja- arbetar enligi nya förbättradearbetsme r
c och i min praktik använderde mesi ypperstaoch

'w BEabbl arbetande instrument, l&ter bivarje por-
iD i, iti genomgå nogran li''inisl< behandl=

omsorKsfull konstnärlig btouscliering, s i <"-,'-
-"C nM stor i märksamhel , t att gitva personerna, som skola fotograferas fördelaktiga ställningar
O och belysning, Härigenom erhUler iag porträtt,
O.som atmärka :.-- för Btor Iflthel Ofth som alltd

bibehålla sie oförändrade, den yttre utstyrseln
■X ftr fin ocn elegant Profver å mina arbeten &ro
E atställda till påseende

Södra Esplanadgftten 4
<O (midt emot Kapellet)... Axel Strandberg.
\ PotografiOT i natnrUga (ärger utföras på

För första (19-de) gången

AXA LINDHOLM

Alexandersgatan 7. T. 638

Akta
Viner och spirituöse

direkt importerade fram utlandet hos

TTATTTk Jt ITT Fotografisk Atelier.
C P DYRjS.>Ni.llAiiJi Porträtter ivisrtkortsformat å 6 mJk, pr duss.

J.H.Wiokels
VINHÅNBEL.

ÄRRÅKS PUNSCH,
prisbelöut med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honnour) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

5 akter af Victorien Sardou. Fri öfver-
sättning af Bertha Straube.

Personerna
Hr Svedberg.
Hr Klintberg
Hr Malmström,

Hr Carlsson
Hr Hultman
Hr Deurell

Frk Tsohernichin,

Fru Eliason

Fru Tavaststjerna

Frk Söderström,

Fru Bränder

Lifförsäkringsbolaget Jy UMBÅIE lli»

Jacob CiiNMtiiti fotografiska Htelier
flkaaitdersg. 19 (ing. fr. fiagasunasg. 2.)

Utför omsorgsfullt ocl) till Billiga priser allt fotografiskt arbete sä>ä!
inom som utom ateliercn. telefon 2453.

Bodega Andaluza
N:o 28 Unionsgatan N:o 28

Servering af uteslutande äkta zisitvirviner, frukter,
läskdrycker m. m.

MA.GJLSIN UU NORD.

Waseniuska
OBS.! enda specialaffär

Bokhandeln.
Hjelt & Lindgren

Pnionsgatan 17

Kontor Mikaelsgatan N:o 3.
G. F. CARLANQER.

Mikaelsgatan 1.
Carl von Knorring.

G. Tafatte
Ylle & TricotvaruafFär

/^orra Esplanadg. 37. Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser,
Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-

derkläder.
Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i

Grenoble världsberömda handskar.

N. Esplanadg. 13
(Catanis hus.)
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Brudslöjor
kransar, band, spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval hos

Firma H. Ellmin
9 Alexundersgatan 9.

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. Telefon 491,

Rekommenderar färska varor alla da=
gar. Billigaste smörgås & portions ser=
vering. Äfven för afhämtning.

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt,

ULLGARN
i flere nyanser och schatteringar till priser från
Fmk 5: 50 pr kilo till högre pris äfvensom lager
af stickade arbeten såsom strumpor, koftor,
tröjor, gosskostymer, barnklädningar. Beställnin-
gar pa all slags maskinstickning emottagas. FloSSa-
apparater a Fmk >fl jämte tillbehör hos

TH. NEOVIUS,
MikaeisgatanNo 2
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Ledig annonsplats

||Franska Lifförsäkringsbolaget J

iLURBAINE, t
% Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. %
<(g| Garantifonden: 98 miljoner Frcs. gg)
flffi Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- @>h
*gr ringar af alla slag. Genom samarbete med
(^ sjuk- och olycksfall-försäkringsbolagetL'Ur- \£)
(f(fö bait.e et la Seine beviljas de försäkradevid jggj

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
(^ hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för-
Äfö säkrade och lians familj, som ock (le per-

söner, med hvilka han står i aftarsftirbiii- iv<
1^ delse för den oundvikliga förlust, som en
(\ö| sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- (S^

ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- a^skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
(Ös| yiremierna för hela sjukdomstiden och utbe- (gg)

taiar B/t af kapitalet, om sjukdomen är obot-
(^ lig och resten vid dödsfall.
<ÄJ§ Bolaget L'Urbaines försäkringar äro |%

därför särskildt att rekommendera för lier-
(^ rar affärsmän, då det galler att säkerställa
(J§§ större BJPärsföretag genotn liilörsäkring,

emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-
»jife' samma störingar svårare sjukdomsfall all-
(^ tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor-
tfjcv Bes"8es" ocn förlagsman stora förluster.
(jglP För dessaväsentliga fördelarerfordras
få& icke niigra extra premier utan endast att @fo
jjZ den försäkrade afstår från den årliga vinst-(§§ andelen.

G-eneralagenturen : Helsingfors, Mikaelsg 1. |%

'V 9 tt

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
som finnos är

lIA 31MOND.
som skrifyer såvälrysk som vanlig skritt

Finnes på lag

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

Soda Böcfier för sä goåt som
ingeniing.

fill-
realieras

lle^tnpplagor af en mängcTbnHäj^^B
hörande Weatzel Hagelstams I
intill dun 1 januari 18!J9 med 50 procents
rabatt och därutöfver.

erhållasTill oorhövdt billiga i^^H
lunda romaner och noveller af våramest fram-
stående och omtyckta författare samt en del
värdefall fackliterahir.

Hagelstams bokhandel.

Helsingfors.
Försäljningiparti och minut af endast äktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

Ständigt lager af färdiga
BA»]VKI^ÄI>EK.

Beställningar emottages,
Nya Barngarderoben

2 ffliiaelsgatan 2.
K. F. Larsson

Moderna
HerrhattarP?

rikhaltigaste lager,

English hat magazine"
Mickaelsgatan 4,

t^in och ® ©
Punschhandel

Unionsgat.41

W. Poschehonow.

Flere olika staters flaggor iminiatyi
lämpliga till

bordsprydnad
Ipå laser och efter beställning från

SVEN STRINDBERGS flaggfabrik
Andrégatan '22. Telefon 15 81.

Q-00-00-00-O-00-O-Q
(To^

Ih
Smäll!

Skräll!
Z>ötjtslutaren.

<Elclif>se"
stänger dörrar ljndlöst

Sven Strindbarg
Aiidrcgatan -»"_». T. 15 81.
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HARALD WASASTJEKi^AS Blomsterhandel, s KlL \ A D E \ 4,

BODEGA ESPANOU

!I

Till salu hos

Tel. 2129
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Svenska teatern
svårt att vara utan mat från kl 7 till
kl 12. Men som sagdt, man kritise-
rar inte Ibsen.

Ow speZe* vill jag försökaatt med fäst
afseende vid denna tidnings utrymme
vara kort. Vi ha då först och främst
Bisp Niklas, herrHillberg, teaternsfräj-
dade gäst. För så vidt jag kan be-
döma saken torde väl en mera konse-
kvent, fint detaljeradt utarbetadoch på
grundlig människokännedom fotad fram-
ställning af den elake prelaten få söka
sin like. Och den oförlikneliga humor"sedan, som herr Hillberg får fram ur
rollen! Hörde ni bara när han ian-dra akten sade: Tvi, sådan rådgifvare!?
eller såg ni minen och uttrycket, då
han i dödsscenen i tredje akten mednågra utrop af otålighetafvinkar" hus-
kaplanen, som vill välsigna honom?Och alla de dråpliga replikerna angå-
ende de lata munkarna som sjunga
dödsmässan?

"lag blef af redaktören aiimodäd^^Hskrifva kritik öfver svenska ici.irnisH
prestationer under nyss startadesaisnn.H
■lag vägrade att mottaga det . I
uppdraget och sade att min estotiskaß
ståndpunkt och bildningsgrad icke voroM
tillräckligt höga för ändamålet. L>ol
daktören bestred detta påstående, hvil-B
ket smickrade mig. Och hanunuuhidol
några obestämda antydningar om <'-I
terns estetiska ståndpunkt och om jiim-l
bördighet och dylikt, som jag interäuß
hörde och förstod, men som i allail
tycktes mig vara mindre smickrandeB
för teatern än för mig. H

Jag gaf efter för hans argnmente-1
ring och gick upp och såg på I
toirens första pjes: nKungsämnena". ■

Om yjesen tänker jag det icke arI
värdt att säga något, ty den är al1
SSen>n? Tf6deß

i
känd °Ch '

äSt ;ii'^^^^^^^^^^WmL r l a "l man iDte- den utöf"des oaktadtherr Hillberg lerMan anungen beundrar honom eller af en halsböld, som gjorde hvarie aniordomer honom. Dock likväl kan jag vändande af talorgaS till Z >""
icke underlåta att tycka Det är storartadt! P

et ar ho« t och tydligt som möjligt och lycka

wögräflska Handels- och Fabriks-i
i Finland

Fonografer,

des äfven rätt bra härutinnan. Herr
Svedberg och herr Berlin lyckades där-
jämte förläna sina resp. roller person-
lighet och Ii!. Herr Lindroth gjorde
det också ibland, men han syntes iall-
mänhet vara rätt missnöjd med sin rol,
ty han grinade hela tidenså fasligt illa,
drog upp högra mungipan och knep
ihop högra ögat, likasom om han velat
säga till publiken: tycker ni inte att
detta här är bra schaskigt! ?

Den roligaste mannen ihela pjesen
var herr Sjöström. Han spelade Skule
Jarls son, den unge svennen Peter.
Han lyckades hålla publikens humör
uppe hela tiden, han var inne på sce-
nen och hvarje gång han utropade:
min höge, hävvlige fadev" gick där
ett sorl af uppsluppen glädtighet öfver
parketten. När sedan ridån gick ned
öfver fjärde akten var stämningen i
salongen så munter, som den endast
sällan plägar vara hos vår reserverade
publik. Herr Sjöström bidrog i icke

oväsentlig mån att förkortaoch förljufva
den långa aftonstunden.

Om salongen bör först och främst
sägas att den vid första representatio-
nen var full. Den har arven uuder
sommaren fått elektrisk belysning, som
dock enligt mitt ringa tycke är illa
placerad. Ikronan är för litet ljus
och de lågor, som blifvit anbrakta å
logeradernas bröstvärn, lysa ut irym-
den och lämna logerna och deras inne-
hafvarinnor i halfskugga, något som
dessa senare knappast tycka om och
som förlänar salongen under mellanak-
terna en kall och dyster prägel. Det
borde ändraal

Jag funderade länge på hvilken sig-
natur jag skulle taga för att skrifva
under mina recensioner, men iag kom
till det resultat att det swnska språket
icke inrymmer någon för mig passande

CLEYELAND
är ilen bästa velocipeden

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert, Table dhote & å la carte.

S iTiiirstroms
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Nordstjernan" Egen reparations^
värkstadm. fl m^
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AXEL PiHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
en medelstor '25 pennis Cigarr

säljes endast uti
/>é?^. .Ä 7^. Ekbergs

Cigarrafar
52 AlexaiidersgataK 52.

Besök!

?obra

crmes Sa
Alexandersgatan 19 Hagasundsgatan 2,

SubbassemenWåningen. TJufvudingång
Jrån l^agasundsgatan.

Försäljning af alla slags maiva-
ror, frukter, konserver, m. m. till moderata

f. m
Saluhallarna öppna: Helg-fria dagar 7

10 c. m. Söndagar 7- 9 f. m. ocli
10 e. m

Besök! Besök!
Finska

& i k i Järnsängsfabriken,
m; i ji Enda Specialfabrik iFinland föräSbfflåjrI JÄRNSÄN&AR 0. MADRASSER.

352 E 5;3 2 C J Betydligt billigare än de utländska,
vi iK 3p Illustrerade kataloger på begäran.
%yv""~ "fy ' *O Alcxaiidersgatan 50.
%r 4^ EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständiggaranti.

bm&Mk^^m

(från Paris)
stort sortiment från 50 penni.—

«""►-

TylSer, Sidenblusar, Kravatter,
Fichus, Gorsetter, Handskar,

Chiffon, Grep, Sammet,
m., m. m allt hemkommet för

saisongen.

Då det lyckats mig att engagera
en af Sveriges mest framstående modi-
ster, ser jag mig i stånd att kunna
tillfredsställa den mest olika smak be-
träffande såväl enklare som elegan-
taste hattar och rekommenderar min
affäriärade damers och kunders åtanke!

Konrad Björkegren
Hagasundsgatan 2. Hennes hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

wwwmwwi

Ledig annonsplats.

fr
J 4 ■

4\
"T " '" '.'■'

'il
Nytt lager

för säsongen inkommet
O. Öländer

C. E. LINDGREISTs
Borst- cåc, JP©:cxsj©l:ir.£t'fc>:r±lsL

Hödbergsgatan 9, BUTIK Alexandersgatan 46,
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelöntatillvärkningar iparti och mi-
nut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

C E. LINÖGitEäM.

priser

Besök!

arnliii

Durkopp"

5-o
«8

å

p^^^^^

Samßrini <$esiaumnt
Största urvali^^^T^poin

till billiga priser
iLedig annonsplats tefftja glasmagasinet

3
OBS:

Mikaelsgatan 3.
vid Sidornwska affären

OSKAR ALEXSIZ.

sådan. Då jag därjämte är hatare ai
alc hemlighetsmakeri, beslötjag mig för
att sätta ut hela mitt namn

Cola Hansson

-«~K

Brefkort till Programbladet
Hamburg d. 1 sept. 1898.

Hr Redaktör

Då jag med säkerhet antar att Edert
ärade blad från senaste vinter med tea-

tersäsongens vidtagande åter vaknat til]

lif efter sin sommardvala, har jag tänkt
mig att några korta meddelanden om

Lt«rförh&Uandena på äfven denna ort

■■sftmvrkot de kunnat ai mig in-

äro för Eder aihämtas
intresse.

Harnburger Stadtteatern är utan tvir-

vel en bland de bästa tyska scener.
Direktionen har pä senaste år ej skytt
några uppoffringar för att höja den till
en värklig konstinrättning. Därför ga-
rantera ej allenast de krafter, som äro
här fast engagerade, men äfven redan
uppgjordagästspelöfverenskommelser och
val af stycken för den stundande sä-

ny utstyrsel och iscensättning. Den
dekorativa utstyrseln härtill, äfvensom
på repertoaren likaledes upptagna mä-
stervärket Den flygande holländaren"
och operan Hiob", kommer att leve-
reras af den kände dekorationsmålaren
Franz Gruber. Dessutom bör ej förbi-
gås den musikaliskt tekniska omsorgen,
som ägnats mastervärkens värdiga åter-
gifvande. Stadt-teater"-bolaget har
nämligen iorkesterstämningens och ren-
hetens intresse anskaffat en helt ny
uppsättning musikinstrument och därvid
vändt sig till de främsta firmor ifacket.
Man har sålunda sörjt för ätergifvan-
dets framgång imer än ett afseende.

För öfrigt har direktionen lagt sig
vinn om att tillförsäkra repertoaren en
hel mängd intressanta nyheter för vin-
tern. Bland dessa kan jag nämna Karl
Goldmarks nyligen fullbordade opera
„Krigsfångarna" (Bristis) hvilken an-
tagligenkommeratt här uppförasförränn
någorannorstädes iTyskland; musikdra-
mat Kyrkan", utgörande andra delen
af BuDgarts Odyssé-cykel, hvartill de-
korationerna komma att utgå från Hof-
teatermålarena Kantsky och Eottonaras
i Wien atelier; Richard Lederers nya
fyra-akts opera Hiob"; kapellmästar
Otto Lohses treakts opera Prins mot
sin vilja"; operan Mudarrah-' af den
franska komponisten Le Borne; Vic-
omte de Létoriéres" af d:r Bogumil

Zepler, „Tornsvalan" af Carl Schau
mann, Konung Magnus" af danskend:ir
Preben Nodermann, samt den praktfulla
Wienerbaletton Bruden från Korea."

Inom det rent dramatiska området
uppgifvas stycken sådana som Edmond
Rostands mycket omtalta Cyrano de
Bergerac", hvilket iParis redan upp-
lefvat circa 100 representationer och
kommer att här uppförasiöfversättning
af d:r Ludvig Fulda; Ibsens skådespel
Kronpretendenterna u, Gerhard Haupt-
manns komedi Bätverpälsen", hvarmed
Altona stadtteatern i dag äfven åter
öppnar sina portar, Frans Bittongs nya-
ste „Wintersagor" ra. fl. m. fl.

Af alt att döma hafva vi att emotse
ett pietetfullt tillgodoseende af de dra-
matiska och musikaliska intressena på
denna ort

Au revoir!

■««"►

Notiser
JProfframhladet kommer

att, säsom vi tidigare meddelat, un-
der instundande säsong livarje re-
presentationsafton utdelas gratis

af bladets egna kolportörer utanför
svenska teatern, hvilket alla
teaterbesökare benäget behagade
observera

—
Det nya skådespelet Appius

Claudius" af Friedrich Eoeber rönte
framgång å Stadttheater iDiisseldorf.

— Å Deutsches Theater iPrag
slog Weinbergers nya operett nDie
Karlschiilerin" an på publiken.

— Å Stadttheater iBremen har
den nya operan Dia Braut von Cy-
pern" af G. Kulenkampff, librettonbe-
arbetad efter Paul Heyses novell med
samma namn, med framgång gått öfver
scenen

■
—

Den nya operetten La petite
tache" (den lilla fläcken) af Victor
Roger, libretton af Fabrice Carré, skör-
dade bifall å Bouffes ParisiensiParis.

■~+-9—»'^-songen.
Denna öppnadesidag på ett värdigt

sätt med Wagners storslagna Mästers-
ängarena från Nürnberg", i fullkomligt

atel

iimmiMiHiHuiHitnii

Pappers-
N. Esplanadgatan43.

MidtemotNya Teatern
Telef, 2450.

Välförsedt lager!

MARIEBAD
Mariegatan 13.

Serveras erkändt bästa bad af alla slag.
För abonnenter stor rabatt Telefon 2027.

e r.

Ledig- annonsplats.

TH. WULFFS
& Ritmaterialieliandel

BiSiiga prisar!



W:m EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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W Ett mig tillsändt munvatten »Stomatol", }V
W hvars sammansättning är mig bekant,har jag W
*ä> undersökt med hänsyn till dess inverkan på t|>V.' olika septiske och andra sjukdomsalstrande :Iv
W bakterier, livilkn städse eller v.d kända till- W
M'4 fallen förekommaimunhålan. Wé
}[" Dessa undersökningar gåfvo följando re- >!'

V/ sultat: W
*to 1) Kolerabakterier, dödas fullständigt vid Vå*

» f'" o Stomatol i vatten, på 1minut, af W

\f/ 3» 0 Stomatol på 3 minuter. 1% Stoma- \?/
d|V tol hindrar i betydlig grad dessa bakte-
:!' riers utveckling. i-|v\f/ 2) Imunhålan förekommande s. k. Mullers yf
ii'a komina-baciller dödas fullständigt af 3% tåV
:!f Stomatol på, 2 minuter, af 4% Stomatol W.
\f/ på 1 minut. WA'* a) Tyfoidfeberbakterier dödas efter 3 mi-
!jf nuter vid ä% Stomatol,halt. 3% Stoma- W

\f/ tol hindrar tydligt bakteriensutveckling
(j|V efter 1 minuts inverkan
:!f Tarmbakterien (Bactecilim coli) dödasaf rr
W ö°/'o Stomatol fullkomligt efter -iminuter. \yf
yv 4°/ 0

— 5% Stomatol hindrar tydligt efter tfi>
:!f 2 minutersinverkanbakteriensutveckling. JV.
W B) Friediänderspneumo-bakterier,dödasfull- \ffib ständigt vid 4% Stomatolhalt efter 11.,I1., \Lt'å;I* minuts inverkan. 5% Stomatol dödar

denna bakterie på 1minut. W
0) Orange-gul Sarcina, dödas af B% Stoma- tfjyj. tol på 2 minuter.\f/ T) Gula septiska streptokocker, dödas af \ff

ii'é fiO/o Stomatol på 4 minuter.
8) Hvita septiska streptokocker, dödas af

\f/ s°/q Stomatol på 3 minuter. W
9) Difterie bakterier, dödas af 5% Stoma- K|>>'' tol på 1 minut, af *>/„ Stomatol på 11/.,I 1/.,

\f/ minut.
" W

tf|V 10) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- tÄi?!f matol fullständigt på 2 minuter.
\ff Resultaten af dessa föisökvisa, att kon- >?/<k'J centrerad Stomatoli4%— 5% satt tillvatten
.J. är ett verkligen godt desinfektionsmedel. JlfW Angifna försuk hafva af mig verkställts w

med professor Afanasjeffs tillåtelse i hans WåW
yj!. laboratoriumvid kliniska institutet. VJ.
\» Doktor M. A. Itaslduo. \f|
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Fredr. Edv. Ekherg. Ang. Ludv. Hartwall.I
MineralvattenfabrikI§§ rikhaltigaste lager af utländska och inlirn^^M

ska sorter
Elvira å 15p:i

fff Hl lande <* '^J°:>

Eelsingi Meiandi ig. 26Bageri&Konditori.
Telefon 169

Tillverkningen a
under kontroll af filo- I
sofie doktor Hj. Modeen. \

Firmatryck utföres billigt.

Dahlbergs Pappershandel 52 Alexandersgatan 52
Alexandersgatan 15

;.\'". ;'"\ - "'■{iM^-^4 Jacob Remeke
..... rt ""J.l.'^l^J*:"-Z
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Herman Lindell Herman Lindell
Specialaffär för Erityis liike

"$& Mrtist- och Mitrnaterial^^
(BirlielßQsiicli sm-ai som uvarje slag af tJhiémafarial

H£aiteilia ja Jpiimstustarjjeita
cfCarpifi/ioja sekä kaikeniaatuisia c^HrusiustarpeMa

bör man naturligtvis alltid kö]»a i ostetaan tietysti aina

$| ifijtiiiatcriaiifiisißMiolii |# $$&& Pilnistiistarnridftiikannnstn €€€s
enär densamma såsom varande SPECIAL-AFFÄR" ovillkoiJigen erbjuder

största garanti för bästa rara
Siitä syyslä etta se ERITYIS-LIIKKEENI viiltläniiitiöiuiisUtarjoaa

suurhuinan takankseo tavaran hyryydestä.

Matematiska Gcodctiska 5 P\[atemaalilli£^
Östra Henriksgatan Itä Henrikinkatu

"
Wjif"^tJhfiKii^Afi *fr^ii^- Äk '£ -&"AI Ig^-^-J^W» , 'A"

A^'^.ft^ty'j jjAw^i

HiilipiirustusiaiteGlödritningsapparaten
äi^ovilkoHigen fxt^jrå^^ r ovilkorligen on välttämättö- £M ii on välttämätt^

den bästa den bästa mästi paras
erhälles endast hos Herman Linde//, Helsingfors saadan ainoastaan Herman Lindelfillä Helsinki
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