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Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter./BAO\/CENTRAIA
/ Tara-lufts- och \^/ Basängbad rekommenderas. Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

\CLQQt
Georg Wikströms skrädderi

Östra Henriksg. X:o 1
Lagret är stort och välsorteradt.

Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisen beräknas myk-
ket moderata.
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SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 7 och Måndagen den 8 Maj

7 e. ni
För s.'te gången

Olallensteiiis död
Sorgespel i5 akter (md.i9 tablåer) afF. vonSchiller

Personerna:
Wallenstein, hertig af Friedland,

kejserliggeneralismusunder
trettioårigakriget . . . .Hr Lindroth.

Octavio Piccolomini, generallöjtn.Hr Berlin.
MaxPiccolomini,hans son,öfverste

vidett kyrrassier-regementeHr Klintberg
1110. fältmarskalk, Wallensteins

förtrogne Hr Hultman
Wallensteins svå-Grefve Terzky

ger,chefförflereregementen Hr Swedberg.
Isolani, 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 \ Kaptener iWallen- /Hr Carlsson.
Macdonald/ steinska armén . Stavenow
Neumann, Terzkys adjutant . .Hr Precht.
En svensk kapten . . . . . .Hr Deurell
En adjutant, hos Oct.PiccolominiHr Carlson
En korporal vid Pappenheimska^^^^^^B.. . H
En .... H
Wallensteins kammartjilnarJ
HertiVimian af [■>iedland__________________________________________________________

Hr Deurell.
Hr Sjöström.
Hr Sjöström
Fru Braider
Frk Bock

Herr Mauritz Swedberg

Om onsdag har Mauritz Swedbergreoett,hvar-
vid det galna lustspelet Sabinskornas bortröfvande
uppföres. Ingen skall naturligtvis försumma att visa
sin artighet mot allas vår Moje': genom att gå upp
och se på hans urfåniga Mgubbe" i det tyska posset.

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

Benjamin Leino

LilliHögdahl

å.xel Ahlberg

Hilma Rantanenkaisten herra, 16:ta vuotias
Henrik Klaunpoika Tott, Kirknie

Evert Suoniomenherra. .
Sven Pietarinpoika Bagge, Oulun

vouti Hemmo Kallio
SalomonMaununpoikaIlle,Röfvar

Eino Salmelanäsin herra
Aksel Juhananpoika Kurki, Ano

aleksis RautiolaiTnerfiM
Olavi Stenbock, Flemingin fmov^^^^^^^^^|

päållikkö Halme
Tuomas Trall, Turun pormestari.Pietari AlpcJ
Hannu Såger, Turkulainenkauiß... I

H
Hånen tvttårensä tvtä____B

Kansaa ja huoveja.
Aika: Marraskun 1592

Paikka Proloogi: Herttualan kylan luona lähellä
Liuksialaa Kangasalla.

l:n näytös:Liuksialassa.
2:n näytös:Turun tuomiokirkonsakaristossa
3:s näytös:Turun linnassa.

Ovet avataan k.lo 7. Näytöntö aikaa k:lo V2 B
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Handlingen försiggår ide två första akterna iPilsen
ide tre senare iEge

Börjas kl. 7 och slutas omkr. 11 e. m

Kontor Mikaelsgatan N.o 3„SKÅNE", Brand- & LifförsäkiiDgsaktiebolag. G. F. CARLANOER.""

WT ATELIER APOLLO* IN
\ii-_ Aiifipiii'*

Elektriska Affär,
7

Telefonledningar,
Ringledningar*etc, etc

N:o 101 Söndagen den 7 Maj

DANIELNYBLIN. FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

Grefvinnan Terzky . ...
Thekla.prinsessaafFriedland,Wal

lensteins dotter
FrökenNeubrunn,prinsessans hof

dam
Kyrrassier m. fl

SUOM. TEAATTER..
Sunnuntaina Toukok. 7 p. 1899.

JCaarina JWaununtyfäi?.
3-näytöksinen näytelmä proloogineen

Kirjoittanut Jalmari Finne.
Henkilöt

Kaarma Maununtytär, Kuotsinku-
ninkaan Erik XlV:nen leski. Olga Salo.

KustaaErikinpoika,hanenpoikansaOskari Salo
Ericus Erici, Suomen piispa. . . Emil Falck
Klaus ErikinpoikaFleming,maiskiM

Suomen ylihaltija H
Juhana Klaunpoika Fleming, H

nen lö.tavuotias poikansa .1
Aksel Steninpoika Leijonhufvud,M

Raseporin vuoti H
Evert Kaarlenpoika Horn, i\ ■

lisakki Lattu.
Mimmi Lähteenoja,
Tyvne Finne.

ylun-i.g 34 Tel 89T. H:tor.

Frk Lodenius

Frk Söderström

HOTEL KAMP.

Utför omsorgsfullt ocb till billiga priser allt fotografisw arbete såväl
inom som utom atelieren. telefon 2453.

AktaAxa Lindholm Mister och spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
Degar Tapisseriaffär,

Alexandersgatan 7. Telef. 638 Unionsgatan 17

/v.-^.

I_>© Världstoerömda,ai_ticril_LansJ_ta

i «■ -j Columbia, C^a\\WvHtsJjtCx Hartford & -aM
XJ^J^azJ Vedett^^^^^^

-„

jg.jg.sr.,.
-^.-^.>_.v

JeILWiekels
VINHÅNPEL.

ÅRRÄKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

idt b.lligaßt. - .'
:rial r npparntr
dsförsiag... pris

M-ACr-ASJiV DU NOMD.

Ledig annonsplats

Jacob Cjungqvists fotografiska Atelier
fllexaitdersg. 19 (ing. fr. fiagasunds9. 2.)

vii>
3*.>._Slk.y

tillvärkade af Pope Mfg. C:o

rhållas numera i

G. F. Stockmanns Velocipeddepot

Velocipederna

V P TWT^ATTfe A ITT Fotografisk Atelier.
A- . ÅJ JL JL^JflX^iUjALJLå-JA Porträtter i visitkortsformat å 6 mk, pr duss

1899.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffar

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

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

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

Grenoble världsberömdahandskar.

N. Esplanadg. 31
(Catonis hus.>
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Ledig annonsplats

Café Suedois
N/ilhelmsgatan N.o 5

Telefon 13 75

OPERAKÄLLAREN. Middags-

CO

— se

!'
Filthattar

stort urval billiga priser lios

Firma li. Elimin
. Alexandersg tan ',i

CtetÉrfsHelsmitörs
Smörgåsaffär

Michaelsgatan __ Telei 4 91

Finsk Konstslöjd Dtställuing
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt

JULIUS SJÖGREN
Ittil.aelsgit.an 4, Centrals bus.

Ylle- och trikovariiaffnr.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska

Järnsängsfabriken,
Enda Specialfabrik iFinland For

JARNSAN&AR ö. MADRASSER.
Betydligt billigare än de utländska
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständiggaranti

Folkteatern.
(Studenthuset)

Söndagen den T Maj kl. 8 e. m
2:dra går

Pariserpojken.
Komedi i '2 akter. Fri versättliing anskan

hennes barnbarn

Fru Yernet

Infe en smula jalou^!

Dörrarna öppnas kl. ty«B e. m. Representationen börjar
kl. 8 e. m. och slutar omkr. kl. II e. m

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 SKIMFMASKIN
som finnes är

//A 3131OND.
om vanlig skriftsom skrifver såväl rysk

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

HAGELSTAMS BOKHANDEL
(Hötel Kamp.)

Förbättringar äro numera vidtagna å, så-
väl kontorsbläckhornet

Non plus ultra
som

Rullpenntorkaren.

BODEGA ESPANOI
Helsingfors

Försäljningi parti och minut ar ertriEStäktautla

VINfiR &
SPIRITUÖSA.

Uya Barngarderoäen
2 .Mikaelsuataji 2

Ständigt lager af färdiga
BAHXK-L-AJftKSilc

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

MARIEBAD
Mariegatan 13,

serverar bästa finubadstu, karbad, halfba
tallbarsbad, sprit- o. terpentinsångskåp.

Telefon 20 27

_A.ls tlebolagct

1lii8
29. Fabiansgatan 29"

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

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

Moderna

H å Herrhattar
mf*^ finaste engelska o. italienska fabrikat

'-..T■--.

Rikhaltigaste lager "■^Ajå*"

Ms. iat i».7iiie." IL:?elsgatan 4

Uti Fredr. Edv.Ekberg*s
Cigarrhandel

(Ekbergska huset) Alexandersgatan 52,

finnes ständigt lager af färska

jiauanna QiQappep
från 40 penni till 3 mark per styck

EM KA SK UDD ETABLISSMENTET
V. C. Branch.

N. Esplanadgatan 19 Privatbankens hus
1 tr. upp

Rekommenderar sig
hos den ärade

publiken

Specialité.
Dräkter för sa=

longen

Den världsberömda svenska
Luttemanska kvintetten.
Ur ett danskt bladhämta vi följande

om den bekanta kvintetten Lutteman,
som konserterarhärstädes nästa onsdag.„Världsberömdt" är eit mycket starkt
och ireklamen ofta missbrukadtuttryck,
men användt pä ofvanstående konstnä-
rer är det iullkomligt på sin pla:-.

Dessa moderna trubadurer hafva näm-
ligen i en räcka af år genomrest de
flesta civiliserade —

ja till och med
nägra ociviliserade länder och oiverailt
inhöstat ära och berömmelse, öfverallt
spridande glädje och solsken genomsin
mästerliga tolkning af våra härliga, nor-
diska melodier. Det är icke blott till
den europeiska kontinenten deras konst-
närliga vikingatåg utsträkts, utan afven
Amerika har hemsökts och det är just
från en flerårig tournée iuncle Sams-
mu-iikälskande land de nu vända äter
till Skand navieu.

Deras tournéer i Amerika ha varit
ett triumftåg från början till slut. De-
ras första konserter gafs i vidunder-
staden Chicago. Huset var propptullt.
och konstnärerna inhöstade mänga tu-

sen dollars. Därpä reste de med äkta
amerikansk Iltågsfart frän stad till stad.
De koncerterade iNew-York, Boston,
Philadelphia. Washington — ötverall.
Det var icke blott miljonstaden::! de
besökte, utan äfven småstäderna borta
i vestern, bebodda af hederliga, arbet-
samma, skandinaviska emigranter, häl-
sade de pä. Mangen nordbo fällde
glädjetårar, när han fjärran från mo
derlandet lyssnade till deras kära melo-
dier, icke hörda på många, många är.

Mänga lustiga äfventyr hafva de haft
under sina resor i Amerika ocli alla
hafva icke varit at angenämaste slag.
Ithe wild and wolly west" har

det händt dem att entrée biljetterna
blitvit betalda med små guldstycken
eller påsar med silfver. Sitting Bull",— den sittande tjuren — en bekant
indianhötdiigaf den beryktade sioux-
stammen med flere än ett blekansiktes,
skalp vid sitt bälte, har cd gång bju
dit sin bästa stridshäst för ett par kon-
sertbiljetter. Indianerna äro dock. som
bekant, absolut omusikaliskaoch känna
icke till annan musik än den de fram-
bringa på sina Tam-Tams''. men
nLuttemämif'i;s" rykte både natt ända
till Sitting Bali och han skydde icke
denna utomordentliga uppoffring

IFotografiska Handels- och Fabriksaktie-1
bolaget i Finland Helsingfors.

Fotografiska artiklarm___________________________________________________________________
Foxlografer.L

att fä lyssna till -blekansiktenas freds
sånger

ICanada gafs öfver hela landet ett
otal koncerter. Tournéen utsträcktes
från Nova Secotia på gränsen af det
kalla. ogästvänliga Labrador till
brittiska Columbia, porten till guldlan-
det Klondyke.
IMexiko firade dock kvintetten si-

na största triumfer. Folket där älskar
nämligen musik ända tillpassion. Ale-
na i Mexikos hufvudstad gafs icke min-
dre än tjugo koncerter. Presidenten.
Parfirio Diaz. applåderade ursinnigt då
han hörde Erikson med sin silfverrena
tenor sjunga ..Den lille Ole medpara-
plyen".

Det var muntra dagar de hade där
nere i Mexiko, firade som de bleivo
med festbanketter. inbjudningar till
tjurfäktningar o. s. v. Frysa gjorde
de heller icke där nere i ekvatorns
land, ty de värmdes icke allenast af

.klimatet, utan fastmer af de eldiga
i

blickar, som skänktes dem af strålan-
de sennoritas. Miss Olie Torrbett, en
amerikansk violinvirtons liar åtföljt
kvartetten i Amerika och delat dess
triumfer. Hon är en ovanligt vacker
ung dam med sällsynt gräs isitt upp-
trädande. Icke blott iAmerika utan
senast iKristiania. Bergen, Göteborg
och andra städer har hon haft stor
succés. Hr. Max Frölinet, en pianist
med stor talang har ock varit medlem
af tournéen, som bär det stolta namnet
den världsberömdaLuttemanska kvin-
tctten

-*♥"*-

Notiser.
— A Stadttheater i Bremen

rönte den romantiska sångsagan Frau
Hölle" af Georg Kunoth ett mycket

CLEVELÅND
är den bästa velocipeden

sönerna

Ueneral Morin.
Alfred, lians son.
Fru de MoHn^Generden^svägerekii
Fru Vi-
Joseph flH
Bizot. sekreterar^_________________________H
Hilaire, Generalens kammartjänare
Tva betjänter.

Scenen ar iParis: första akten hos
andra i General Mörihs höt'1

För 2:dra gången

Lustspel i 1 akt. Öfversättning

Personerna

August Walter, läkare.
Amanda, hans hustru.
Borgström,brukspatron, Amandas onkel
Herman, gammal trotjänare hos Walter.

& Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte
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AXEL PiHLGREN Torr Genuine Årraks Punsch Guldmedalj i Paris 1889.

PvMI(ti * alla st° rlekar ° ch #om^rm^^ m
Vi tillverka som spc

,-<-A

sä&-*Si--sL*&ä.Cafvclramar;
AiAr^-.'-

Flyttnings- *
« Realisation

vkuleleganta mönster och noggrant arbete

5= C
*"

Ramlister från egen fabrik i staden

,_d
Vi utföra dessutom alla slags

3 i
l^m^<-^_ ■■>■■ imFörgylleriarbeten till billig i prisertill betydligt nedsatta

SVEN STRINDBERG & C:o0> S T
% % %
0 CS Q.

priser.
Från l JuniN:o 37 N. Esplanadgatai

Dessförinnan i Centralpassagen. Stickade varorHela det nyinkomna vårlagret

1å inberäknas såsom strumpor, damasker, vantar, barnklädningari slutförsäljningen,
hela våren. Hattar Alla nationers gosskostymer, damkoftor, tuavästar, undertröjor, un-som pågar derkjolar m. mUe— > då materialenmonteras gratis,

köpas hos mig, fla■ /*'___"

oil^ai?n
på beställning och från lager hos i flere nyanser och schatteringar från FmkKonrad Björkegrens högre prisrr

Sven Strindberg.Dam= och modeaffär,
Helsingfors, Mikaelsgatan 2
Åbo, Slottsgatan 27.
Viborg, Alexandersgatan 27.Telefon 15 81snedt emot Brandkårshuset

"I» Från 1 Juni, Alexandersg Fli. Neovius.Dessförinnan Andreg,^l^_UMitA_liiiLi_4v_i.-k t>iiiiLtl»_kiAiiA._k

Begär priskurant

OOOOÖÖ Hulda Lindfors
Borgå-Porter.

Internationella Olycksfallsförsäkrings
Aktiebolaget iWien Korsett

Vällagrad.
Välsmakande. meddelar billigast olycksfallsförsäkringar, SundhetslifEfterfrågad.

Omtyckt. Generalagenturen Tör Finland: Mikaelsgatan I.
(L'Urbaines kontor.) Helsingfors, Berggatan 10.

Bodega Andaluza.SamSrini Restaurant. N.o 28 Unionsgatan N.o 28. Telefon 2158.

B
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Champagne

3 Mont de Bruyére a.
Q säljes i minut hos de flesta Herrar handlande. I

a alla större hotell it restaura- ®°
.»-. j

Ernst Tollanrier. 5 j
3. Tel. 18 43. 71I

-_ tionerti
O

välvilligmottagande. Författaren-kom.1
positören har benitat sig om en natio-
nel ton och gaf musikaliskt sitt bästa
ikörerna, skrifver en recensent.

*
— Edouard Pailleron, den på sin

tid så högt uppburne Iranske komedi-
författaren, afled den 20 dennes iParis
i sviter af influensa, 65 är gammal.

Hans lörsta dramatiska stycke, Le
par asite", en 1-akts-komedi, uppfördes
å Odéon-teatern i Paris 18fiO och rönte
endast medelmåttig framgång. Bättre
lyckades han med enaktaren Le monde
°u lon s:amuse" (1868) och fullkom-
ligt glänsande blef framgången for den
Pä otaliga teatrar i Gamla och Xya
världen uppförda 3-akts komedien Le
monde ou lon s

:ennuie" (1881), hvil-
ken äfven i Stockholm och svenskalandsorten gjort stormande lycka under
den just icke så lyckligt funna titeln
"Sällskap där man har tråkigt". Hans
»Ha fina komedi Gnistan" har äfven
iSverige rönt framgång.Pailleron blef märkvärdigt hastigt
föråldrad. Senare författare, som Her-
vjeux och Lavedan ,-kildrade det ele-
ganta parisiska pällskapsliivet med ännu"e''a lutande kvickhet än han och med
angt hänsynslösare djärihet. Han blef

också efter hand mycket litetprodukiiv.
La souris" (JELåtta u), upp'örd (1887)
och Caboiins" (1894) gjorde ingen
fullständig lycka. Så upphörde han
dlldeles att författa för teatern.

Han var emellertid redan en mycket
rik man och ägde i Paris ett praktfullt
palats, som inrymde dyrbara konstskat-
ter, och där gaf han lysande soaréer.
vid hvilka representanter för parisisk
både genialitet och börd trängdes i han-
salonger och beundrade värdens lukulli-
ska anordningar, hvilka hörde till säll-
synthe'.erna vid de parisiska notvar-

pen" inom sällskapslifvet.
Han var en flitig medarbetare i

Revue des deux Moddes och invaldes
1884 iFranska akademien.

*

—
Den norska nationalteatern i

Kristiania har du i det närmaste be-
stämt sin repertoar för förstasäsongen.
Af Ibsens arbeten pkola uppföras BEo
Folkefjende", rHedda Gabler". nGen-
gangere" och hans väntade nya skåde-
spel, af Björnson Sigurd Jorsalfar",
..Över .Evne", l:a och 2:a delen. ..Det
nye system" och en väntad nyhet. Vi-
dare "nya stycken at Gunnar Heiberg.
Wilh. Krag och Holger Drachmann.

Orkestern kominer att utgöras af 6
första och 6 andra violiner, 4 altvioli-första och 6 andra violiner mci

tograf iatelier-

«*e^is-;::- Stor -:;js;€sse>-

REALISATION
Nya Glasmagasinet,

3 Mikaelsgatan 3

Till följd af gårdens ombyggnadoch före-
stående lokalombyte ser mig nödsakadatt fort-
sättningsvis realiseramitt rikhaltiga lager af äkta
Kristallvaror(Kosta) Glas ochPorsliner m.m.
proc.10, 15 &20 proc. rabatt.

Oscar
ner, 4 violonceller, 3 kontrabasar, 2
flöjter, 2 oboer, 2 klarinetter, 2 fagot-
ter, 4 valthorn, 2 trumpeter, 3 bas -
ner, harpa, puka och trummor. Kapell-
mästare är som bekant hr Halvorsen.

*
— Joseph Joachims 6o års-jubi-

leum den 22 april som utöfvandekonst-
när firades med den största högtidlig-
het i Filharmoniens i Berlin stora fest-
sal, där omkring 3.000 personer voro
församlade. JFrän alla världens kanter
hade den gamle violinvirtuosens elever
strömmat tillsammans för att på hans
jubileumsdag anordna en festkonseit,
till hvilken alla biljetter hastigt blefvo
slutsålda. Ensamt stråkorkestern ut-
gjordes af 164 musici.

Efter en högstämd prolog, framsagd
af den vackra hofskädespelerskanRosa
Poppe, och sedan åtskilliga nummer a?

Weber, Joachim, Schumann, Mendels-
sohn cch Brahms voro föredragna kom
aitouens 01011'', i det att mästaren
själf, som satt blandåhörarneien med
lager sirad länstol, med mildt vald
tvangs att stiga upp pä tribunen och
*pela Beethovens Concert. En storm
at bifall hälsade hans genialiska spel.

Denna unika festkonsert slutade med
Bachs 'r-dur-Concert, utförd af 66 vio-
linei. 2 1 violonceller och 20 kontraba-inceller o

sar. Därefter höll festföremålet för
forsa gånen isitt lif ett litet tal till
publiken ocb så afslutades det hela
med en stor festbankett.

IFurth har det nya körvärket
„Des Sängers Fluch" af G-ottfried Grune-
wald uppförts af sångföreningen och
rönte ett entusiastiskt mottagande.

— Den nya operetten „Der Hu-
sar" af Iynaz Biiillröntebifallå Thea-
ter des Westens i Berlin.

— Dennya operan „Die Abreise"
af Eugen d'Albert rönte erkännande
och bifall a k. operaniBerlin. Samma
opera uppnådde däremot endast en
succés d'estime å k. teatern i Kassel.

— Miinchener Schauspielhaus i
München framkallade liflig munterhet
med första uppförandetaf farsen „Rosa
Dommos" af Delacour och Hennequin.

— Å Stadttheateri Krefeld spe-
lade hofskådespelaren Xesper frän Ber-
lin titelrollen i Schillers „Tell" för
200:de gången

-«""►-

Ledig annonsplats

V. Helanders
Vin & spirituosahandel

|Wilhelmsgatan Nio 4,

Innehafvare L. V. Relander. Telefon 1803



52. Telef. 2178. Helsingfors.W:m, EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinnande., Aiexandersg

Societetshuset.Societetshuset. ed högvederbörligt tillstånd
J -*" af j^erliga Hyska Mod?
cinalstyrelsen i S:t Petersburg

Måndagen den 8 Maj 1899 Tisdagen den 9 Maj 1899säljes det af framstående bakte-
riologer vitsordade och härintills
oöfverträffade bakteriedödande Direktör S. Lewy'smedletDirektör S. Lewy's

Orkester. Orkester.
Stomatol

Propra m Program.
För tändernas och munnens vård

Lefve Lewy, marsch .-Vhlfeldt Landjäger, marsch Rixner
i de flesta apotek och drogvarv-Land meiuer Tränme, v.ds Fahrbach Ouvert. Eomantique Kéler-Béla

La Siréne. Ouvert Aubcr magasin i hela Ryssland samt i Kunstner-Leben, vals Strauss
Auteul Longchamp, Polka Desormes H Finska Bokhandeln i S:t Peters- Loreley-Paraphrase Nesvadba
Waldconsert Eilenberg Kneip-Polka Fahrbachbnrg
La Neva, Polkamaz Metra Spanische Tänze MoskowskyNederlag

Bellini Potp. ur op. „Trubadui VerdiPotp. ur op. ..Puritana
Wilkens &Petersen, S:t Petersburg

Paus.Paus 0. Nutowz, Moskau

Ouver t. till op. „Zampa Herold Kontor & lager Final ur op. „Luftens Dotter Bach
Lacli Bheinländet SchulzeSolo för viol Moresohi

Jugend-Träume, vals Waldteufel
S.t Petersburg,

Liteini prospekt N:o 15
Am meer Schubert

BenzonSvenska Toner, Potp Kurz und erbaulicli, Hum. Potp Schreiner
Slutmarscb Slutmarsch

Frédr. Edv, Ekberg.Brefpapper
j^| rikhaltigaste lager af utländska och inhem- |$g ■ OQfy/}r-i Q-r Ifr\T\Hltnrips| ska sorter, linierade och olinierade. |||IOCLcIUII C\ -IVUIILLILUII
■A Firmatryck utföres H
il Dahlbergs Pappershandel.
A: Alexandersgatan I^9

52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

Avg. Ludy. lartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Aleiandersg. 26.
Telefon 169

Tillverkningen står
under kontroll af filo-

sofie doktor Hj. Modeen.
mm

1
Jaeo
minn

H.ÖIS.

Sadu a 20 p.i

Elvira a 15 o.i

Wilhelmina å
15 o:i

hos

Reincke

Jfofel JCämf>.
mm~ ©a£li£en "Ml

4-1
26fp. J

Aftonkonsert fr. kl. 8
af

»*»»»»a - Spanska Kapellet i€€€«««*

Cagotisaccfyi.

Franska Lifförsäkrinasbolaget
■I Ir Hi a m t%
Uii.ilmi.ir.l fir tiiliil: __itiii_iit.il

H.fors 1899, Hulvudstadsbladets Nya Tryck.


