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Tidning för Helsingfors
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Teatrar och Konserter.

/ BAD\
/central.X
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/ Varmlufts- och
/ Basängbad rekommenderas. \

i2
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Georg Wikströms skrädderi
Östra Henriksg. N:o

J

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

__ uJ N:o 95
:

1

Lagret är stort och välsorteradt.
Elegant snitt. Fin Finaste tillbehöranvändes. Prisen beräknas mykket moderata,

Fredagen den 21 April.

1899.

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

;o

Perjantaina Huhtik.

Fredagen den 21 April 1899
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1899

Alennetuilla hinnoilla.

kl. 7,30 e. m
För 2:dra gången

uiililUJjL uilUtjLL.

Odette.
Komedi i4 akter

tsatm

Näytelmä neljässä näytöksessä. Kirjoittanut

af V. Sardou. Öfversättning

Arvid Järnefelt,

af Ernst Lundqvist
Henkilöt
Grefve de Clermont-Latour

.

Philippe La Hoche, kusin till

Samuel CrÖell

Bechamel
General de Clermont-Latour, grefvens hror

Hr Malmström

Törnskjöld

Morizot
Dr. Oliva
Frontenac
De Méyran

Mörner, Käkisalmen ja Inkerin
kenraaiikuvernöör

Valanfon .
Cardailhan

Don Ignazio
Sir Henri Pocock

. ..

SS
Narcisse

.

Hr Sjöström.

} « änare h° s srefYen

Precht.
/\ Hr
Hr Sjöström
Frk Svanström
Fru Stavenow.
Fru Eliasson.
Frk Söderström.
Frk Tschernichin

,
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Händelsen tilldrar

_- m
7.

-

sig i våra

.

Otto Närhi.

Tyyne Finne.
Palvelustyttö
Talonpoika
lisakki Lattu.
Paavola 1 , .
(Hemmo Kallio,
|^°npoika.
j^Onni Savola.
Rolli
Aatelisherroja,vouteja, vallesmanneja,markkinamiehiä,
talonpoikia, jousimiehiä, palvelijoita ja sotamiehiä.

Direktör Anton Franck.

Frk Bonnevie

dagar. Första

Kaarle Halme.
Emil Falck.
Adolf Lindfors
Taavi Pesonen,

1

de tre andra iNizza

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 11 e. m.
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"en
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Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö aikaa k:lo ll<fi
ja loppuu k:lo 11.

SUNDSTRÖMS fotografiatelier

Kontor Mikaelsgatan N.o 3
G. F. GARLANOER.
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Ciuttgqvists fotografiska Jfteller

Jacobalexandersg. 19 (ing. fr. fiagasundsg.

s

Elektriska Affär,
V*ftlUr
mv

CO

T*l 897. H.lon
ljusledningar för anslutning till H:for9

Elekt.
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inom
B.

Ringledningar' etc, etc
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;_nter

Ö

Q

Alexandersgatan 7.

Telef. 638

Ylle & Tricotvaruaffär
_fo/r_ Esplanadg.

37

Telef 1727.

Viner och spirituösa

_De>

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren
Unionsgatan 17
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MCoJunibia,

WHartford
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M—Vedette
Ledig annonsplats
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Velocipederna

tillvärkade af Pope Mig. C:o
erhållas numera i

C

tit_tt\

»

JT.

<_>

__«_

-■

'-/\,A
k

;

v__>

i££/
-_5_Q*C-

G. F. Stockmanns Velocipeddepot.
Fotografisk Atelier.
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33

Hufvuddepot af Dr. Lahmanns underkläder.

Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i
Grenoble världsberömdabandskar.

MAGASIN DU NORD.

K

se

Välsorteradt lager, billiga priser,

Akta

Tapisseriaffär,

—

jäljor frän laBegär
furr&n Ni bestarna

r.ni)ui9MM

telefon 2453.

som utom atelieren.

Axa Lindholm

Telefonledningar^

väl ocb erkänd, billigast.
_r
I:
,ma milte»*_al o. apparater;

G. Tahfs

2.)

Utför omsorgsfullt ocb till billiga priser allt fotografisk arbete såväl

NylontUa 34
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HOTEL KAMP.

t. Q
SJ g

es

Fabiansgatan 27.

„SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:
""

.

■____■

Tapaukset Viipurissa ja Käkisalmen läänissä 17.'nen
vuosisadan keskipaikoilla.

akten iParis,

O
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Hr Stavenow

,

Odette, grefvinna de Clermont-Latour
Bérangére, hennes dotter
Baronessan Cornaro-Doria
Juliette
Sarah
Fra Angélin
Fra Morizot
Grefvinnan Karola.
Olga, Odeties kammarjungfru
Fröken Bertin
En kammarjungfru.

LI. .2 43_

Rosenhane, Viipurin maaherra.
Jordan, Savonlinnan maaherra
Metstake, Käkisalmenmaaherra
Pekka, Samuel Cröell'in renki.

Hr Stavenow
Hr Precht.

Chevalier Caravani
6

Benjamin Leino.
Maria Rangman.
Lilli Högdahl.
Axel Ahlberg.

.

Sofia, hanen vaimonsa.
Lisbeta, heidän tyttärensä

Odette

CO

5?
CO

J.H. Wickek

s.
PUNSCH, *g
CO

VIMANDEL.

ÄRRAKS

prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse hederspris uOiplöme d*honneur) vid utställningen iBordeaux 1895.

N. Esplanadg. 31
fCatanis hus.>

o '00

ev

HA KAL» VVAS
Filthattar

_ST.ILK\AS

9 Alexandersgatan 9.

2 Mikaelsgatau 2

Ständigt lager af färdiga

\/-> 8 e. ra

BARIKLABISIi,

03

JULIUS SJÖGREN
Centrals bus.

o<

Ylle- ocli trikovanittffiir.

(Violoncellsolo: hr O.

Ouverture till
Musik

Järnsängsfabriken,
JÄRNSÄNGAR o. MADRASSER.

Betydligt billigare än de utländska
Illustrerade kataloger på begäran.
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Ledig annonsplats

CD
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Café Suedois
Telefon 13 75

z<=> OPERAKÄLLAREN.

Moderna

Herrhattar
JL
JF
'
l^g, mQgjpr finaste
italienska fabrikat
engelska 0.

Den enda värkligt praktiska BKItIF MASKIN
som finnes är

JnglislIi hat iiiagazfc"

_

Mic;haelsgatan 4,

(Ekbergska huset) Alexandersgatan 52,
finnes ständigt lager af färska

som skrifver såväl rysk som vanlig skrift
Finnes på lager hos

JJauaima £ij|ai?_?ei?

Carl Jacobsen & C:o

från 40 penni till 3 mark per styck

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien,

EMGELSKA SKRÄDDERI- ETÅBLISSEMENTET
V. C. Branch.

HAGELSTAM S BOKHANDEL
Kamp.)

N. Esplanadgatan 19 Privatbankens hus

(Hotel

1 tr. upp

Rekommenderar sig

å så-

hos den ärade
publiken

Non plus ultra

Specialité.

som

Rullpenniorkaren.

Dräkter för sa=
longen

Middags- & Aftonkonsert.

Tab.e7i.ntP.

&

* lo

sinnade bödelsknektar och gås till hu
Fotografiska Handels- och
stru, en efter offer snål präst, en narrFabriksaktie- 1 thalrar i sin ficka, men som blifver
bolaget
upprorets hjälte af medkänsla för väfi Finland Helsingfors.
aktig —
profryttare, en idiotisk polismävarnas gränslösa elände.
stare
se där representanterna för Fotografiska
artiklar i Mera schablonmässigt
Det hade på premiären värkligen „ bourgeoisien" i
och.
är den unge
dramat.
strejkledaren Bäcker framställd af föricke behöfts skränet ech hurraropen af
Fonografer.
Med hvilket helt annorlunda lifligt
fattaren. Bollen låg dock synnerligen
fackföreningsmedlemmarna på tredje intresse har däremot icke författaren
raden för att bevisa, att Gerhard Haupt- skildrat proletarietets män
bra för hr de Wahl, som gjorde den
och kvinnor! kan vara mera skakande än denna,
mans berömda sociala drama gjorde ett Hvarenda en af dem är pä
och med ungdomsfrisk hurtighet.
sitt sätt det torde väl ha händt flere „bourmäktigt intryck på den svenska publi- en hjälte, och hur mästerligt äro de geois"
En originell och mästerlig typ gjorde
än mig att därvid känna
ken.
tårarna nr Biego af lumpsamlaren Horning och
Bourgeoisien" på parkett greps icke individualiserade! Hvar och en stiga
upp i ögonen och kvälla öfver. fru
:0 näppeligen icke mindre än
Sandell spelte med glödandelidelse
skrålhalsarna af dem har sina kraftiga, särskilda
Slutligen
denne fromme gubben
däruppe af denna i sin art storslagna karaktärsdrag, men alla äro
harmlösa Hilse, som ett outsläckligt hopp om och sanning revolutionskvinna.
bild ur den sociala kampen.
Om dem som spelade de andra af
människor, som gärna le och skämta,
Naturligtvis torde det väl funnits gärna lyda och arbeta. Det är blott belöning i ett lif efter detta håller styckets femtiofyra roller, är det oss
ståndaktig i laglydnad
när för hans omöjligt att
någon enstaka snobb, kanske fanns det nödens och eländets omänskliga
yttra oss i detalj. Må
olycksbroder alla laglydnadens
öfverock estetici som rynkade på näsan åt rnått, som sätter vapen i deras
band det vara nog att konstatera, att de
händer
brista
men
hvars lön blir döden för voro
denna tragedi „utan ledande tråd" och och gör dem till
rasande förstörare. en förlupen kula!
beundransvärdt väl disciplinerade
i hvilken det är makter och massor Proletärgubbarne äro
af hr Molander, som här har aflagt
de yppersta
De tre gubbarna äro pjäsens
som kämpa mot hvarandra mera än bland figurerna.
Denne gubben An- vudfigurer, och de spelades af hrr huf- s«t yppersta mästerprof som regissör.
personligheter.
Lind- Sällan, kanske aldrig,
sorge, som arbetar dag och natt, sväl- berg, Lundberg
har man på
och Hillberg. Herr
Ifen de flesta torde ha gripits af ter och försakar i veckor och
stockholmsk scen sett en så strategiskt
är för Lindberg gaf en skuggaktig figur
diktarens väldiga patos och af storhe- att kunna behålla sin usla, fallfärdiga sin roll,
a väl beräknad användning
af folkmassor.
men lefvande och mästerliga
ten i hans kompositionstalang. — — hydda! Denne gubben Baumert,
som voro hrr Lundbergs ech Hillbergs
Emellertid kan det knappast bestri- är sä foglig under nödens tiyck
framända ställningar. Den ena grotesk,
och ofta
das, att representanterna för kapita- tills tyranniets hela skändlighet
blifver lojeväckande, men gripande i sin löjliglistförtrycketu äro i Hauptmanns drama honom klar, då vid den eländiga,
fläm- het: den andre ståtlig isin trosstyrka
mycket bJodlösa och skematiska figurer. tande lampan den unge Jäger
läser för
lpperhgt tecknad är också den unge
De ha icke intresserat honom. Och honom och hans till eländets yttersta f. d.
soldaten Jäger, som kommer hem
han är partisk mot dem. En hjärtlös gräns bragta familj visan om
..blods- helt pösig i sin granna uniform, me
d
och plebejisk uppkomling, dennes låg- domen" öfver förtryckarne! fngen scen!
-ilfverklocka i västen och skramlande
är den bästa velocipeden
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Väfvarne
på Svenska teatern iStockholm
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Uti Fredr. Edv. Ekberg9s
Cigarrhandel

lIA 3131OND.

rf

C

Rikhaltigaste lager

. . . Webei

väl kontorsbläckhornet

Vilhelmsgatan N.o 5.

Hl

C

Förbättringar äro numera vidtagna

5_

29. Fabiansgatan 29*
Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London.

_>__
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Tanz"

IRIS
Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobelintyger, kretonner m. m. Engelska lampor och metallvaror. Möbler
& mattor. Konstnärligt krukmakeri

C__3
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Mendelssohn
Grieg,

Passe-pied (med obligatvioloncell)GilleJ
Danse de la GipsvH
Saint-Saéns

garanti.
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<3 " |
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„Peer Gynt

„ Aufforderung zum

EMIL REHNBERG.

:3

til]

„Hebriderna"

Paus

Alexandersgatan 50.

_3

serverar bästa finnbadstu, karbad, halfbacl
tallbarsbad, sprit- o. terpentinsångskåp.
Telefon 20 27.
_______: tietoolaget

Arabisk dans.
Anitras dans.
Peer Gynts hemfärd
Solveigs sång.

Enda Specialfabrik iFinland for

1>___

Hutschenreuter^J
Wagnei
....

Morgonstämning.
Åses död.
Ingrids klagan (brudrofvet.)
Hos bergstrollen.

Billiga priser

OBS.! Fullständig

Jlassenet

Paus

Finska

50

reTifFTös_J

Finale ur op. Kienzi"

mikaelsgatan 4,

Välsorteradt lager.

Mariegatan 13,

Flotow

„Tausend und eine Nacht" vals . Strauss
Scr.ie

F. Larsson.

MARIEBAD

Ouverture till op. „Indra"

Största lager odekorerade föremål för glödritning ocb träskärning. Färger för trä och läder
Bästa glödritningsapparater.
Beställningar emottagas tacksamt

m C5

K.

<P r o g r a m
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Obs.! Affären flyttas den I juni in i passagen

Societetshuset

ö__ Finsk loDsfslöj. Dtställninj
___o
Mikaelsgatan

S5«

Nya Barngarderobßn

Lördagen den 20 April kl.

Michaelsgatan 2. Telef 4 91

£?____.

_.

SPIRITUÖSA.

Smörgåsaffär

a:!!

af endast kta utländska

VINER &

populära

leisite Ctatdn'!
___;

,h

1

Försäljning i parti och minut

75:k

Firma H. Ellmin

4.

BODEGA
ESPANOU
Helsingfors.

Filharmoniska Sällskapet.

stort urval billiga priser hos

c/)

Blomster Ii aqti e 1. SKILNADEN

—
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CLEVELÅND

S u n cl s t r onTi

AXEL PiHLGREN
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Lördagen den 22 April kl. 8 e. 111
Dir. Anton Francks recett.

fl.

(Studenthuset)

Med benäget biträde af Fru Siri v. Essen, Frk. E. Deger
holm, Hr A. Uggla och Hr 0. Merikanto.
Pö_ 1 :sta gången

Efter femtio ar.
Z. Topelius

Skådespel i3 akter med prolog af

Personerna iprologen^^^^^^^^H

„

Konung

mmMmmmmwMMMMMMMMM

DrakenhjelmHKonungens

kammarherre

Baron Gustaf Drakenhjelm, ö verste vid ett finskt rege
mente, 80 år.

Grefvinnan

Höpken, statsfru hos H M. Drottningen,

loar
Ebba Reutercrona, hoffröken hos H. M. Drottningen
17 år ***)

(O

Hela det nyinkomna vårlagret
inberäknas i slutförsäljningen,
Ihela våren. Hattar
sompaga^Jl
monteras gratis, då materialen
köpas hos mig.

Konrad Björkegrens
Dam= och modeaffär,

snedt emot Brandkårshuset

Licette Ström, hennes kammarjungfru, 20 år.
Första masken.
Andra masken.
Tredje masken.
En spåkvinna.
En kammartjänare.
Masker. Hoffolk
Pianosolo
Hr O. Merikanto
Solosång
Hr A. Uggla,
Personerna iPjesen:
Baron Magnus Drakenhjelm, 78 år *)
Lisette Hallström, hans hushållerska, enka, 70 år.
Sebastian Hallström, hennes son, inspektor på Rauta.
kyla, 40 år.
Fru Hjelm, 67 år ***)
Lotten Ringius, hennes dotterdotter, 19 år.
Richard von Dahlen, prest, 26 år.
Thomas, iru Hjelms kusk.
Prologen spelar iHaga slott år 1788; pjesen på Ratttakylä säteri vid Näsijä::vi år 183.
) Baron Magnus Drakenhjelm
Dir. Anton Franck
) Grefvinnan Höpken
Frk E. Degerholm.
) Ebba Reutercrona o. Fru Hjelm Fru S. von Essen.

..

iklAiiii

Ll£^U

Dörrarna öppnas kl. lj„ 8 e. m. Representationen börjar
kl. 8 e. m. och slutar omkr. kl. 10,45 e. m

000000000

Borgå-Porter.
Vällagrad.

Guldmedalj i Paris 1889.

Årraks Punsch

Folkteatern.

Magnus

till betydligt nedsatta
priser.
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Realisation

Torr Genuine

I
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|g Franska Lifförsäkringsbolaget
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
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Generalagenturen

Omtyckt.
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Champagne

3 Mont de
"n

Helsingfors, Berggatan 10,

Bruyére

W

Nya Glasmagasinet,

..

»«.k
_-

Ernst Tollander.

$..__"§___«-

S.
I

S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

Stor

REALISATION

_.

t

...

N:o 28 Unionsgatan N.o 28

$

£ säljes i minut hos de flesta Herrar handlande. I
Serveras å alla större hotell & restaurationer. Partilager hos

il

(q

3 Mikaelsgatan 3

Till töljd af gårdens ombyggnadjoch förestående lokalombyte ser mig nödsakad att fort-

sättningsvis realisera mitt rikhaltiga lager af äkta
Kristallvaror (Kosta) Glasoch Porsliner m.m.
5
& 20 proc. rabatt.
proc. 10, i

©scar I^lcjJsiz.
_.

ti

Korsett

Bodega Andaluza.

BamSrmi Restaurant.
k

Hulda Lindfors
Siis.cihets.if

(I_'Urbaines kontor.)

_»9__&£

|J^

H @arl von sffinorring. 9
%msmwmm

Finland: Mikaelsgatan I.

Ter

gj?

Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- |gy
ringar af alla slag. Genom samarbete med
sjuk- ooh olycksfallförsäkringsbolaget__'___■
baine et la Seiie beviljas de försäkradevid 0\
sjukdom ooh olycksfall särskilda förmåner, >A
hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för:"krade och hans familj, som ock <le per- o>,
s„ner, med hvilka lian står iaffärsförbin- SK
(lelse för den oundvikliga förlust, som en
sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 0i
ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- gA
skänker nämligen, såsom allmänt bekant.
premierna för hela sjukdomstiden och utbe- 0\
taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- Sk;
lig och resten vid dödsfall.
Bolaget I_'Urbaines försäkringar äro 0\därför särskildt att rekommendera för her- sA
rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
större affärsföretag genom lifförsäkring, |5)
emedan sjukförsäkringenmotvärkar de ledsamma störingar svårare sjukdomsfall all- ,=jJ(/
tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- 0%
ges- och förlagsman stora förluster.
För dessa väsentliga fördelarerfordras >^s_v
icke några extra premier utan endast att &h
den försäkrade afstår från den årliga vinst- zA
andelen.
W
Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1 @h

meddelar billigast olycksfallsförsäkringar.

Efterfrågad.

I
1-2)

LUR B Al NE, i
1
©

Internationella Olycksfallsförsäkrings
Aktiebolaget i Wien

Välsmakande.

_2)

Telefon

21

58.

Franska Liftörsäkringsbolaget

I__'l_Ji?baine.
Generalagenturen för Finland: Mikaelsgatan I

V. Helanders

Vin & spirituosahandel
Wilhelmsgatan Nio 4,
Innehafvare

L. V. Relander.

Telefon 1803

—

Hamburg. Siegfried Wagners
sedan det svenska inhemska teaterföre- (Frau vom Meere), som erbjöd förträffhänder,
„Der Bärenhäuter" uppnådde
enstaka
opera
liga
framgång
på
prestationer
taget, hvilket han ledde med
premieren
af
vid
å Stadttheater en
iscensättningens
stämningshar
man
men
led
under en följd af år. Äfven
framgång. Det nationella
betydande
löshet,
skrifver
en
recensent.
realidet
snabba
för
honom att tacka
ämnet slog an, äfvensom den originella
serandet af den för ett år tillbaka utmusiken.
Efter hvarje akt följdelifligt
i
huf—
kastade planen till en folkteater
Från Wien skrifves: Georg bifall och flerfaldiga inropningar. Bland
för
ledare
I
af
egenskap
vudstaden.
Engels öppnade å Karlteaternmed glän- de vokala prestationerna framstodo
denna inrättning har hr Franck lagt sande framgång ett gästspel som majo
Birrenkovens Hans Kraft och fru
ovedersägliga förtjänster idagen, och ren i„Die Kinder der Excellenz". Den
Fleischer-Edel som Liesel. Iscensättvi
härtill
hänsyn
det är med speciell
fullsatta salongen var frikostig pä bifall. ningen var förträfflig.
med
hans
recett
önska,
att
hoppas och
överklassen.
intresse skall omfattas af denna teaters
— Goldmarks opera Die KriegsProgrammets värde, i och för
Richard Strauss' nya tondikt
publik.
Leon
sig synnerligen erkännansvärdt, kommer gefangene" uppnådde vid sitt första Heldenleben*' rönte vid sitt första
ytterligare att förhöjas genom herrar uppförande å Deutsches Landestheater uppförande iFrankfurt am Main under
—««"►—
fru iPrag en fullständig succés. Slutet kompositörens ledning ett entusiastiskt
A. Ugglas och O. Merikantos samt
ha af första akten, orkestermellanspelet mottagande.
Dessa
S von Essens medvärkan.
utföra
sig
att
och hela andra akten gjorde stor effekt.
åtagit
välvilligt
nämligen
föroch
prologen
melian
— Adolf Wilbrandts „Meister
några numror
—
'
skådespelet.
i
sta
Första uppförandet af Wag- von Palmyra rönte stor framgång
Folkteatern gifver nästa lördag akten
&fter femtio år som recett för direktör
ners „Valkyran" å Teatro Real i vid första uppförandet å Stadttheater
Å Franck,
som själf uppträder iMagIFrankfurt am Main, uppför- Madrid hade lysande framgång, isyn- i Breslau.
nus Drakenhjelms roll, hvilken ban som
des nyligen för första gången Björn nerhet efter tredje akten.
bekant kreerat med mycken framgång Björnsons skådespel Johanna-'.
Tör— Å Gärtnerplatztheater i Miinoade här och ilandsorten. Hr Franck sta akten slog någorlunda an, de båda —
Stadttheater iKoblenz har med chen mottogs det nya treakts lustspear en mer än tjuguårig scenisk värkvar icke
andra voro svagare. Bifallet fröken framgång uppförtden nya operan„ Wina- let
Jahreu af Juliand Dery
Saninet bakom sig,
med utan liflig opposition, ehuru
han
hvarunder
1
Lion.
poh'
uppförandet
af
vid
första
med bifall.
s.E_erligt
intresse och stor energi eg- Pollner på ett förträffligt sätt genom"at sig åt
olika branscher däraf och förde titelrollen.
— Å Stadttheater i Altona rönte
* ■<►
oretagit flera utländska studieresor dels
med
blonDreyers
enaktspjes
„Unter
Max
allmänna dels med egna medel,
Literära sällskapet iMiinchen
ien Bestien" ett välvilligt mottagande
att först hafva värkat såväl vid
en förenv_>en
den svenska,
å
Residenztbeater
o-af
som den finska hufvudIbsens „Frun frän hafvetöfvertog han för några år

Som hvarje stor konstnär står Hauptmann af allt sitt hjärta på deras sida,
som lida. Han har idealiserat proletären, men hans konstverk lämpar sig
'eke rätt väl som socialdemokratiskt
agitationsnummer längre i en tid då
efterfrågan på arbetskraft är så enorm,
att kroppsarbetarna kunna diktera sina
vilkor gent emot kapitalet på ett sätt,
som skulle kunna framkalla afund hos
massor af „själsarbetare" ur den s. k.

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

Dv iliCI I ' -:;:-alla__ 9torlekarbästochj^*
hos oss
stilar,

högvederbörligt tillstånd
A/1
J A af Kejserliga Ryska Medi-

Vi tillverka som specialité

Cafvelrat-iar;
eleganta mönster och

Ram lister

noggrant

cinalstyrelsen i S:t Petersburg
säljes det af framstående bakteriologer vitsordade och härintills
bakteriedödande
oöfverträffade
medlet

arbete

fabrik i staden
Vi utföra dessutom alla slags

från

egen

Förgylleriarbeten till billiga priser.

Stomatol

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

Stickade varor

För tändernas och munnen
de flesta
och cfl
magasin ihela Ryssland
Finska Bokhandeln i S:t
burg
Nederlag
apotek

i

Alla nationers

Flanör

såsom strumpor, damasker, vantar, barnklädniugar
gosskostymer, damkoftor, tuavästar, undertröjor, underkjolar m. m,

oll^at?n

Wilkens & Petersen, S:t Pet irsburg. B
0. Nutowz, Moskau.

på beställning och från lager hos

Sven Strindberg.

iflere nyanser och schatteringar från Fmk B: 50 till
högre priser,
Helsingfors, Mikaelsgatan 2

Kontor & lager

Telefon 15 81

Åbo, Slottsgatan 27.
Viborg, Alexandersgatan 27.

S.t Petersburg

Från 1 Juni, Alexandersg. 21

Liteini prospekt

Dessförinnan Andreg. 22

Th. Neovius.

N:ol

Begär priskurant

I

Fredr. Edv. Ekberg.
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Brefpapper

fpf rikhaltigaste lager af utländska och inhemska sorter, linierade och olinierade.
$Jk
|||
|^|

Firmatryck

Wk

utföres

'Ä&

billigt.

|$g

Alexandersgatan15.

Sadu å 20 p:i

Mineralvattenfabrik

Bageri &Konditori.
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|*|

Dahlbergs Papper.ihandel.

#_«.<_>____

Avg. Mv. HartwalL

Elvira å 1S o-i

Helsingfors, Aleiandersg. 26

Wilhelmina

Telefon 169

Tillverkningen

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

V

står

under kontroll af filosofie doktor Hj. Modeen.
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Jaco Reincke
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Spanska JCagellef
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Oagotisaccfyi.
Herman Lindell

Herman Lindell

Specialaffär för

_& Artist^ och __Rittnatcrial^B
i» 4
siITnQIOQsUcR såväl som hvarje slag af
%3^itmatQrial
bör man naturligtvis alltid köpa

£|

Erityisliike

'Caiteilia ja Piirustustar^eita
gCarjoiß^oja
kaik ..iaa
a £iirustustarv)Qita
P

"■^"'laan tieTTTfiaii!!^^___^

l€
Ritiftiateriallehandelii^^

enär densamma

varande SPECIAL-AFFÄR"
ovillkorligen ertjudei
största garanti förbästa vara

såsom

n^M^^u^vj^ Geodetiska

instrument

Östra Henriksgatan
Finlands enda specialaffär i förenämnda artiklar
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Siitä syystS etta se
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är ovilkorligen
den bästa

erhålles endast hos Herman Lindell, Helsingfors
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* Geodetillisiä
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tarjoaa
_ranrf"„o
suunmman
takanksen
tavaran kyvjvdestä.

Matemaatillisia

I

Itä

työkaluja.

Henrikinkatu.

" .__
Suomen ainoa eritvisliike ori^n»
edella mainituissa
osissa.

Glödritningsapparaten

är ovilkorligen
den bästa
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