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Tidning för Helsingfors
Georg .Viksiiiims skrädderiTeatrar och Konserter. Östra Henriks;:. X:o 1/BAD \

/ CENTRAL \
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Lagret är stort och välsorteradt.
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-

9thöranvändes.Prisen beräknas myk-
Utgilves hvarje söndag, onsdag och fredag ket moderata__

N:o 86 Onsdagen den 29 Mars 1899\ z.
D ANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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SVEWSKA TEATERN. SUOM. TEÄATTERI.

S.
r.

Onsdagen den 29 Mars 1899
kl. 7,30 e. 111

ö:te gången

EVA.
Skådespel i 5 akter af Richard Voss. Fri öfversätt

ning från tyskan af Konni Wetzer.
(Regie:Konni Wetzer.)

Personerna
Hr MalmströmGrefve Diiren

Eva. " " "
Elimar " " Hr Klintberg

Hr Lindroth.
Fru Bränder.
Hr Erlin.

Johannes Hart.vig, fabrikant
Hans moder
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Pastor Schöller
Pastorskan Schöller.
BryggmästarHempel
Dörte,hans fru . .
Amtman Braun . .
Fra Braun . . .
Sakförar Wolf. . ,
D.r Emil Weller . .
Toinette
Leonhard
Dorothea
Lieschen
En läkare

Fru Lindh.
Hr Hultman.
Frk Tschernichin
Hr Stavenow
Frk Lodenius
Hr Svedberg.
Hr Lindh.
Fru Eliasson
Hr Carlson.

Hr Deurell.
Hr Sjöström
Hr Precht.

En betjänt bos grefve Durer
En betjänt hos Elimar . .
En vakterska

Fröken Svanström) Eva
Handlingen tilldrager sig dels hos grefveDiiren

dels i en mindre residensstad. Tiden
den närvarande.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 11 e. 111
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Herr Adolf Lindfors

Under SÄ exceptionella förhållandensom i dag.
da hr Adolf Lindfors har sin bröliopsrecett,tordeden
celebre konstnären helt säkert kunna räkna på talrikt,
möte af sina inånga beundrare.

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

(Le Mariage de Figaro.)
Kirjoittanutj-näytöksinen tiuvinäytelmä.

C. de Beaumarchais

Kreivi Almaviva,Andalusianmaa-
i Axel Ahlberg

K red.iiSr Roi-ine,hanen puolisonsa Kirsti Suonio.
Figaro. kreivin kamaripalvelija ja

linnan ylivartija Adolf Lindfors
Suzanne,kreivittären ensimmäinen

kamarineitsyt ja Figaron mm
sian Olga Salo

Aleksis Hantio
Olga Leino
Lilli Högdahl
Emil Palck.

Kaarle Halnu

Mimmy Leino
Don Gusman Brid'oison, sovinto-

oikeuden tuomari Taavi Pesonen
Doublemain, oikeuden sihtceri . .Oskari Salo.
Pedrillo, kreivin ratsupalvelija. . Evert Suonio.
Oikeudenpalvelija Eino Salmel

Linnan palvelusväkeä. Kylan tyttösiä ja lalon
poikaiskansaa.

Dapahtumapaikka Agues-Frescas-linnassa
Sevillan luona

Ovet avataan kilo 7. Näytäntö aikaa k:lo IUB
ja loppuu k:lo 11.
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„SKÅNE", Brand- & Lilforsäkrm^saktiebolay. G. F. CARLANQER.
Alla aftnarAlla dagar Hotel ifainp AftonkonsertMiddagskonsert

från kl. */»i— V_6 e. m. af Wiener Damorkestern, från kl. 8 e. 111

stAhlbergsatelier.
Jacob Ciunöqvists fotografiska Htelier

jrnxattdersg. 19 (ing. fr. Eagasundsg. 2.)
G. Tahfs

Ylle & Tricotvaruaffär
_\ic_ ÄoäipiiiS

Elektriska Affär, Utför omsorgsfullt och till billigapriser allt fotografiskt arbete sä.al
inom som utom atelicren. Celefon 24 s_. Norra Esplanadg, 37 Telef 1727.

Nylandag 34 Tel 89T Hlon

ljus!odnlngar Akta Välsorteradt lager, billiga priser,
Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-Telefonledningar,

Ringledningar etc, etc, Viner och spirituösa
derkläder

Axa Lindholm
Tapisseriaffär,

Alexandersgatan 7. Telef. 638

direkt mporterade från utlandet hosväl och erkändt billigast.-
rnaierialo. apparate

alltid koatnadtforslago. prisi
Begär

Hjelt & Lindgren Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i
Grenoble världsberömdahandskar.nago

jnsgatan 17

MAGASIN JDXJ NORD.

Keskiviikkona Maalisk. 29 p. 1899
Herra Adolf Lindfors'in hää-resettinä

FIGARON

Antonio, linnanpuutarhuri,Suzan
nen eno ja Fanchetten isa

Fanohette, Antonion tytär . .
Chérubin, kreivin ensimmäinen ho

vipoika
Bartholo, lääkäri Seviliasta . . .
Basile, kreivittären musiikki-opet-

injn
Marceline, talouden hoitajatar lin

missa

Ölen Cammelins
"~7__Garn & Stickciingsafiär

I_>o Xrärlcistoorömcia, £t_t_x_c__-il3_.a___.Si___a

g. -s Columbia,
f^K/y^s Hartförd&

■■■■Xelocipederna^^^HV. Henriksgatan 18.
Filial:St. Robertsgatan 2

-__■__:_-. -X.-"-.^'^
V>.>_gl».J.Rekommenderar sitt välsoitera

tillvärkade af Pope Mfg C:olager af

erhållas numera iUllgarner &hemstickade
G. F. Stockmanns Velocipeddepot.

Yllevaror.
rr t^

—
._. . .

___ _.TTk ■ TfT Fotografisk Atelier.
Vt X BYREJSIrAit*C1Porträtter i visitkortsformat å 6 iak,pr duss

J.H.Wiekels
VINHANDEL.

ARRAKS PUNSCH.
prisbelönt med guldmedalj vid många
utst._lli_.i-ie.ar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställnimren i Bordeaux 1895.

______"____________£

Kontor Mikaelsgatan N:o 3

IIÄÄT.

N. Esplanadg. 31
{Catonis hus.)
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Utmärkt hårreningsmeoel!
„Doktor Hornborgs Hårtinktur"
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Brudslöjor
kransar, band. spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval ho_

Firma H. Ellmin
ii Alexandersgatan 9.

MMiBclsiifors
Smörgåsaffär

Telef. 41)1Michaelsgatan

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
mikaelsgatan 4, Centrals hus.

Ylle- och trikovanialiar.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska

Järnsängsfabriken,
Enda Specialfabrik iFinland för

JÄRNSÄNGAR 0, MADRASSER.
Betydligt billigare ån de utländska
Illustrerade kataloger på begäran.

"">() AJexandersgatan 50,
EMIL REHNBERG.

il l!S.! Fullständiggaranti

Café
Vilhelmsgatan N:o 5

Filharmoniska Sällskapet.

Torsdagen den 30 Mars

IHGEi111 4J %m t

Populär Konsert

-*$a»P~

Den enda värkligt praktiska SKRIF MASKIN
som finnes är

// AMMON/>.
som skrifver såväl rysk som vanlig' skrift

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

'AMS BOK ANDELHAGELS r

(Hotel Kamp.)

B^^^^^^| Förbättringar äro numera vidtagna asP
P_ väl kontorsbläckhornet

m^ Non plus ultra
yjpIi^ som

Rullpenntorkaren.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors

Försäljningiparti och minut at'endastäkta utlstndska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Ständigt lager af färdiga
BAKXKLÄÖER.

Beställningar emottages
Nya Bariigarderohes.

2 Mikaelsgatan -2
K. F. Larsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

serverar bästa iinnbadstu, karbad, halfbad
tallbarsbad, sprit- o. terpentinsångskåp.

Telefon 20 27

__Ä.ls tietoolagot

EIiIS
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

Ledig annonsplats

ENGELSKA . {.111il-ETAELISSF_IENTET

V. C. Branch.
N. Esplanadgatan 19 Privatbankens hus

1 tr. upp

v"-.'5 Rekommenderar sig
hos den ärade

publiken

Specialité.
Dräkter för sa=

longen«J

Telefon 13 75
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Några citat ur arbeten af
Anatole France
Samlade af G-.. -V-

Tanken är ett fruktansvärdt ting.
Man bör ej förvånas öfver att männi-
skorna instinktlikt frukta honom. Tan-
ken har fört själfve den onde tillupp-
ror, och den onde var ju en son till
Gud. Tanken ar syran, som fräter pä
universum, och om alla människor på
en iiäng skulle börja tänka, så skulle
världen omedelbart upphöraatt existera—

men denna olycka behöfva vi inte
frukta.

Tanken är det värsta af al". Han
är ocksä det bästa. Om det är sant,
"lä man säger att han förstöralt, sä
kan man också med skäl säga, att han
skapat alt. "\ i första världen endast
tack vare honom, och då han visar oss.
att den är oförklarlig, så gör han in-
tet annat än krossar säpbubblan. han
blast upp.

La me littéraire. 11. s. 173.

De. som gjort revolutioner, tveka icke
om att man gör sädana efter dem. Li
kaså vilja ej de gamla skalder, som bi

dragit till någon förändring inom p>e-.. .. i, ■Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-sien, att man vidare åstadkommer na- I s
.. j"

T .. p j j bolaget i Finland Helsingfors.gon ändring. 1 detta afseende aro de I a a

människor. För den, som ej är enIFotoffrafiska, artiklar
stor vis, är det påkostande att se värl j -.-, -_ __ n Fonoq-razerMmmmmden fortsatta, ti- 'H

man sk_ldH
skomakare. svarH

OPERAKÄLLAREN. IVliddags-

att gå in på att man ej är alt, är vari
dens absoluta slutpunkt och höjdpunkt

Le jardin _" Epicure, s. 74

Då man säger, fett lifvet är godt,
och då man säger, att det är ondt, sä-
ger man något, som det ej fins sundt
förnuft i. Man måste säga, att det är
på en gång godt och ondt. ty det är
genom lifvet och uteslutandegenomdet.
vi ha föreställningen om godt och ondt.
Sanningen är att lifvet är härlig:, för-
skräckligt, förtjusande, eländigt, ljuft.
bittert, ock att det är alt. Det är med
det som med den gode FloriansHarle-

_iin: den ena sås; honom röd. den an
dra blå. och bada sägo honom -
han var, eftersom han är röd och blå
och af alla färger. Medvetandet härom
bör förena oss alla och forsona de filo-
sofer, som sönderslita hvaranrlra inbör-

?_., -^— i-, -■-..i,., -JE

des. Men vi äro så beskaffade, att vi
vilja tvinga andra att känna och tänka
som vi själtva och att vi ej tillåta våt
granne vara glad, då vi äro ledsna.

l.ejardin d' Epicure, s. 87.

En dag i vår lilla salong lät min
moder sitt broderi falla, upplyfte mig i
sinn armar, pekade på en af blommorna
på tapeten och sade till mig :

..Den här rosen skall du tå."
Och iör att jag skulle känna igen

den. märkte hon den med ett kors med
sin brodernål.

Aldrig har någon gåtva gjort mig
sä lycklig som denna.

Le livré de mon ami.

Naturen är ingenting annat än hvad
den tyckes vara. den är i och för bl_'
hvarken vacker eller ful. Det är män-
niskans öga ensamt som gör himlens
och jordens skönhet. Vi göra föremä-

len sköna genom att älska dem. Kär-
leken omfattar idealets hela mysterium.

La vie littéraire, I. s. 342

\ i ha för många romaner och för
stora. Man borde låta de lärde vara
ensamma om att skrifva stoia böcker.
De mest älskvärda berättelser, äro de
ej de kortaste? — Man måste vara
lätt lör att kunna flyga genom tiderna.

Man kan säga mycket på ett fåtal
sidor. En roman bör kunna läsas iett
andetag. Jag beundrar den egenskap
hos dem, som man tillvärkar nu för
tiden, att alla bestå af 350 sidor. Det
är bekvämt för förläggaren. Men det
är inte alltid lämpligt för ämnet.

La me littéraire, 11. s. 198.

Therése: Jag är ärlig, jag.
Dechartre: Hvad menar ni med att

vara ärlig? Xi vet väl. att en kvinna
är tvungen att ljuga.

CLEVELÅND
är den bästa velocipeden

& Aftonkonsert. Table dhote & åla carte

Sundsfröm's



AXEL PIHL G REN Torr Genuine Arraks Punsch Guldmedalj i Paris 1889.
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Folkteatern.o^^^^xm (Studenthuset)
Onsdagen den 29 Mars kl. 8 e. m

Abonnement N:o 6Flyttnings- *
« Realisation

■

Klubbhöfdingen.
spel i 5 aktör (7 tablåer

it Gabriel Lagus

till betydligt nedsatta
priser. Klas Fleming. Finlands höfdin_

Ebba Stenbock, hans fru. IJohan, deras son,
Herr Mats, kaplan
Herr Göran. h^^oMilka. _■_________________■Hela det nyinkomnavårlagret mogen tavastländsk bonde, inflytta

inberäknas i slutförsäljningen,
hela våren. Hattar sonei

Anna. han.- ~ ::'^^^^^^^|. a^___^^^H
Erik f deras tvTll__(_^^^B
Katrina, deras dotter. |
Bengt Pontu, bonde från Kvrc

som
då

■pa2'ai«
__H^

monteras gratis
köpas hos mig.

materialen Knut Erikson, f. d. skrifvare hos laglärar
Ett sändebud från Hertig Karl.
En svensk riddare.
En polsk riddare.
En gammal kvinna.

Bondfolk. Riddare. Knektar.
Händelsen föregår vårvintern1597 i IlmolaKonrad Björkegrens

Dörrarna öppnas kl. l ,8 e. m. Representationen börjar
kl. 8 e. m. och slutar omkr. kl. II e. r_

Dam- och modeaffär,

snedt emot Brandkårshuset Mörkblåabiljetter
Biljetter säljas alla dagar från kl.

10
— 4 iO. V.Laurents tidningsdepot samt

representationsdagen äfven å Studenthu-
set fr. kl. 5 e. m.

QOQOQ Internationella Olycksfallsförsäkrings
Borgå-Porter. Aktiebolaget iWienVällagrad.

Välsmakande
Efterfrågad

meddelar billigast olycksfallsförsäkringar.

Generalagenturen Tör Finland: Mikaelsgatan I.Omtyckt.

(L'Urbaines kontor.)

håMikMkMikM
W®@m^mWmW®®kW@@@®

I SM é
fl__ é_)
S Franska Lifförsäkringsbolaget g|ILURBAINE, 1

Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. %
Garantifonden: 98 miljoner Frcs. gfy

X& Bolaget meddelar fördelaktigaförsak 0j
.fe ringar af alla slag. Genom samarbetemed A

sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetI/Ur- __S^
(Ä Imine et la Seine beviljas de försäkradevid 0)
S? sjukdom ooh olvksfal! särskilda förmåner, A
>§g) hvilka fullkomligt Bäkerställa såväl den fiir- __J^
A '

krade och hans familj, som ock de per- igV. ner, med hvilka han siar i afl.irsförlmi- A
5§ delse for den oundvikliga förlust, som en __!__(<

sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 0)
.^ ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- A
,$Ss skänker" nämligen, såsom allmänt, bekant. Ali
(JJi premierna för hel» sjukdomstiden och utbe- 0)

taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot-
_v_-s> lig och resten vid dödsfall. *A/s
(gil Bolaget L'Urbaines försäkringar äro jgjf

därför särskildt att rekommendera for her-
rar allarsinän, da del gäller att säkerställa Alj

S^i större aflarsliiretag genom liftörsäkring, 0\
emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- -jj.■J^ samma störingar svårare sjukdomsfall all- >A/J

(Äj tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- 6%
_TO S»68" ocn forlagsman stora förluster. >«,,

<-*C____3 För dessaväsentliga fördelarerfordras A//
(to icke några extra premier utan endast att OTk

den försäkrade afstår från den årliga vinst-$& andelen.
(g& Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1 0Y

Qarl von <J£norrincj.

Sf^WlWfWt
Hulda Lindfors

Korsett

Sundhetslif

Helsingfors, IJerggatan 10.
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"w Champagne $
3 Mont de Bruyére S.
£ säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- g|
tioner. Partilager hos I**

o Ernst Tollander. £"
V. S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. 7^

_____-■$;$» Stor ___€€«"«

REALISATION
Nya Glasmagasinet,

3 Mikaolsgatan 3

Till UJljd af gårdens ombyggnad och före-
stående lokalombyte ser mig nödsakadatt fort-
sättningsvis realiseramitt rikhaltiga Lager afUrta
Kristallvaror (Kosta) Glas och Porslinerm. m
proc. 10, i5& 20 proc. rabatt.

Oscar ftlcjisiz.

Siamßrini Restaurant

Therése: En kvinna är ärlig, då hon|
inte ljuger i onödan

Le lys rouge, s. 238

Om Georges Ohnet
Jag undviker omsorgsfullt det i lif-

vet, som tyckes mig oskönt. Jag är
rädd att bli mycket elak, i fall jag
vore tvungen att lefva inärheten af
det, som stöter,sårar, äcklar mig. Där-
för hade jag beslutat att inte läsa „Vo-
lonté". Men ödet hade annorlunda be-
stämt

Jag har läst „Yolonté", och jag var
«1 en början mycket olycklig. Det
fans i den boken ej en sida, ej en rad,
e) ett ord, ej en bokstat, som ej har
förargat mig, förolämpatmig, gjort mig
sorgsen. Jag hade lust att gråta öf-
ver den isällskap med alla sänggudin-
norna. Jag hade ännu aldrig läst en
så dälig bok —

men just dettagjorde
den märklig imina ögon, och till slut
nck jag ett slags beundran för den.
tlerr Ohnet är ömkligmed jämnhet och
konsekvens, han är harmonisk och ger
'dén om fullkomlighet inom ett område.
Detta är rent af snille.

La vie littéraire, 11. s. 59

Ingenting förefaller mera omoraliskt
at> kommande tiders moral.

La _"__ littéraire. 111. s. ~A

Det är icke mycket bevändc med en
man, icke ens med en stor man, om
han står ensam

La vie littéraire, 11. s. 199

Vi kalla de människor farliga, hvil-
kas tankegång är olik vår, och omora-
liska dem som ej ha vår moral. Vi
kalla dem skeptiska, som ej ha samma
illusioner som vi, utan att alls fråga
efter, om de ha andra.

Le jardin d'Epicure, s. 116

De gamle hälla alt för mycket fast

vid sina åsikter. Därför ha invånarne
pä Fidjiöarna den plägseden att döda
sina anhöriga, da de blifva gamla. De
underlätta pä så sätt evolutionen, me-
dan vi däremot fördröja den genom att

instifta akademier
Le jardin d'Epicure, s. 150

-«"►-

Notiser.— K. teatern i Köpenhamn. Den
Jl febr. utförde hr Eeumert tor för
sta gången Einar Tambeskja.vers roll
i „Hakon JarlJ. Den 12, en söndag

kl
'

-t. gafs den sjette middagsförestall-

ningen till nedsatta pris, hvarvid upp-
fördes »Nej" och „Coppelia". Samma
dag på aftonen gafs „Gjenboerne",som
hvilat sedan den 26 jan. 1895, med
delvis ny rollbesättning. Den 15 upp-
fördes „Gjenboerne" till förmän för k.
teaterns älderdomsförsörjningslond. Den
17 gafs Nej-' för 26C.de gången.
Den 26 uppfördes Shakespeares roman-
tiska lustspelEn midsommarnattsdröm''
med Mendelssohn-Bartholdys musik.
Stycket gafs senast den 22 mars 1886.

Under månadens lopp har det 6 gån-
ger varit utsåldt hus. Förändring i
den för hvarje vecka uppgjorda reper-
toaren ägde rum 10 gånger, hvaraf 3
pä själfva föreställningsdagen

— Den nya farsen ..Im Fege-
feuer" af Ernst Gtettke och A. Engel
försatte publiken ien munter stämning.

— K. hofteatern i Wiesbaden har
uppfört skådespelet M_____u__ Gollin-
o-er" af Blumenthal och Bernsteinutan
synnerlig framgång

— Den nya enaktspjesen -Em
Ehrenhandel" at Ludwig Fulda väckte
bitall a Lessingteatern i Berlin.

— En cykel af klassiska skåde-
spel öppnades med lycklig framgång
å Stadttheater iKöln med Euripides'
„Iphigenia i Aulis" iSchillers bearbet-
ning. Isynnerhet gjorde Iphigenias
afskedsscen ett uppskakande intryck.

— En ny opera Griseldis"' af
Giulio Cottrau, tysk öfversättningaf L.
Hartmann, har med framgång uppförts
a Stadttheater iPressburg.

— En ny operett ..Poule Blan-
che" af Victor Eoyer, libretton af
Hennemim och Mars, rönte ett gynn-
samt mottagande å Clunyteatern i Pari^.

— Sheridans lustspel -Skandal-
skolan" i ny bearbetning af Hans
ileery har ined framgång uppförts a
holteateru i Stuttgart.

— En ny opera ..Die Teufelsso-
nate" af Falchi hade gynnsam fratn-
_■ _' a Argentinateatern i Rom

<-►

Bodega Andaluza.
N:o 28 Unionsgatan N:o 28 Telefon 2158

Franska Liftörsäkringsfaoiaget

___.'ot?baine.
Generalagenturen för Finland: Mikaelsgatan I

V. Helanders
Vin & spirituosahandel

Wilhelmsgatan Nio 4,

Innehafvare L. V. Relander. Telefon 1803

t o grafTaleller-



W:m. EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
B
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af Kejserliga Ryska Mcdi-
cinalstyrelsen i S:t Petersburg
säljes det af framstående bakto-
riologer vitsordade och härintills
oöfverträffade bakterieelödande
medlet

Stomatol
För tändernas och munnens vård >

2
Ledig annonsplats Ledig annonsplats

i de flesta apotek och drogvarv-
magasin i hela Ryssland samt i
Finska Bokhandeln i S:t Peters-
burg

Nederlag

Wilkens __. Petersen, S:t Petersburg
0. Nutowz, Moskau

Kontor & lager

S:t Petersburg,
Liteini prospekt N:o 15

ra
XIo
_/

_FLC_.___L

1 Brefpapper 1 Fredr. Edv. Ekberg. Avg. Ludv. Hartwall
Sadu a 20 p:i

Wi
Mineralvattenfabrik Elvira å -5 <."'_Wå rikhaltigaste lager af utländskaiocnrnheirP *

Bageri&Konditori Helsingfors, Aleiandersg. 26,
ska sorter, linierade och olinierade WilhelminaTelefon 169.

15 o:i
1iFirmatryck utförtsbilligt.

Dahlbergs Pappenhandel
Alexandersgatan 15.

52 Alexandersgatan 52 hos
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.Helsingfors Jacob Remeke

IHlli________________-_-__-l

Ledig annonsplats

Herman Lindell
Specialaffär för

mt$ artist" och Mitmaterial^^
QirfislGasticß s_v _i som lnarje siag af cJZitmaieriat

bör man naturligtvis alltid köpa

m Ritiiiaterialieliaiiclelii l€
di nsaiiiiiia siisom vßrandf SPE.IAI.-AFFÄK (ivillkurIigen erbjuderenai

största sraranti för hasta vimi

Matematiska _k Goodetiskaßinstrument
Östra Henriksgatan

Finlands enda specialaffär i förenämnda artiklar

Glödritningrsapparaten■ är ovilkorligen""-dv/llVl. den bästa
är ovilkorligen

den bästa
erhå ■s endast hos .Herman Lindeli, Helsingfors

Hfors 159., Huivudsta

Herman Lindell
ja IPiirustustarJseita

SJktGrpißtiOJG. s«l__ kaikenlaatuisia fAiirUStusfarpeiiG
ostetaan tietvsti aina

&$® Piiriistustarpiideukanpasta €€€*
Siitä syystä ettS se ERITYIS-LIIKKF.KNI viilttä.uittömästitarjoaa

suuriniman takaukseu tavaran hvv.ulestä.

P Matemaatillisia & Geodetillisiä tuokaluia
Itä Henrikinkatu.

Suomen ainoa erityisliike edellä mainituissa osissa

Hiilipiirustuslaite
on välttämättö- Rf|fj/^É on välttämättö-

mästi paras ""*** \J11Vi mästi paras
saadaim ainoastaan Herman LindelVillä,Helsinki,

dsbladets Nya Tryckeri

~^a\\.\.\.^^m"^4.^^^____________B
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Stickade varor
såsom strumpor, damasker, vantar, barnklädningar,
gosskostymer, damkoftor, tuavästar, undertröjor,un-
derkjolar m. m.

Ullgarn
i flere nyanser och schatteringar från Fmk o:50 till

Helsingfors, Mikae sgatan 2
Abo, Slottsgatan 2
Viborg, Alexandersgatan 27

Th Neovius.
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