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ctrogram>*<fålaået
Tidning för Helsingfors

Georff Wikströms sbUMTeatrar och Konserter. Östra llenriksg. N:o 1/BAD\/central\
/ Varmlufts- och \^/ Basängbad rekommenderas. \^

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

Ihöranvändes.Prisen beräknas myk-
Utgiives hvarje söndag, onsdag och fredag ket moderata.

1899.N:o 93 Söndagen den 16 April

D ANIEL NY BLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN. SUOM. TEAATTERI.
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Söndagen den 16 April 1899
kl. 7,30 e. m

För B:de gången

EVA.
Skådespeli5 akter af Richard Voss. Fri öfversätt-

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

Personerna

Grefve Diiren

*. .a _3

Pastor Schöller
Pastorskan Schöller.
Bryggmästar Hempel
Dörte, hans fru . .
Amtman Braun . .
Fru Braun . . .
SakförarWolf. . ,
D.r Emil Weller. .
Toinette
Leonhard
Dorothea
Lieschen
En läkare

IP4_> ,« -
. O «

EV r.

C E _C
I _c c.

to
*

N 5

cc
H

h

„SKÅNE", Brand-

HOTEL KAMP.
9mT ATELIER APOLLO. TPI

Siv. -%_i__j>ii-'s

Elektriska Affär, Utför omsorgsfullt ocb tillbilliga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom ateiieren. Celefon 2453.

Nyl<i_.(-_B 34 Tat 697 H-fors
!_--lednlng_r :forjEi.le. A. B.

Telefonledningar,
Ringledningar etc, etc.

wSI och erkändt biliigast.- _ _rs pi
Ä*r f:nn material o. apparater yttoi
alltid ko_.tnadsfär»lag o. jjn__-_iv.-_.-eEder ro." någon a_ilhggr.iug!

& Lifförsäkringsaktiebolag:

. Säljer frln la-
lligt

—
Begär

An Ni besi&cauier

Alexandersgatan 7. Telef. 638

MAGASIN IDU NORI*.

Axa Lindholm
Tapisseriaffär, Miner och spirituösa

direkt importerade från utlandethos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

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

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

Grenoble världsberömdahandskar.
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Eva
Elimar
Johannes Hartwig, fabrikant
Hans moder

En betjänt hos grefve Diiren
En betjänt hos Élimar . .
En vakterska

Hr Malmström.

Hr Klintberg.
Hr Lindroth.
Fru Bränder.
Hr Erlin.
Fru Lindh.
Hr Hultman.
Erk Tschernichin
Hr Stavenow.
Erk Lodenius.
Hr Svedberg.
Hr Lindh.
Fru Eliasson.
Hr Carlson.

Hr Deurell.
Hr Sjöström,
Hr Precht.

Fröken Svanström

Axel Hultman

Herv Hultmans BryggmästarHempelär onek-

ligen en på pricken tagen „gubbe", hvars röda

mina roar likt karrikatyrernaiFliegende Blätter".

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

Sunnuntaina Huhtik 16 D 1899

Uponnut
5-näytöksinensatudraama Kirjoittanut Gerhart

,nut Jalmari Finne

Heinrich, kellonvalaja Axel Afelberg,
Magda, hanen vaimonsa öiga Salo.
Heidän 2:si lastansa
Pastori Emil Falk
Koulumestari Pietari Alpo
Parturi Oskari Salo.
V_U_t__a metsänoita Mimmi Lähteenoja
Eautendelein, alku-aine olento. . Olga Leino
Vesihiisi A_dolf Lindfors,

Metsanpeikko Hemmo Kallio

Tapahtumapaikka on vuoristo ja kyla sen juureila.*) Eva
Handlingen tilldragersig dels hos grefve Diiren

dels ien mindre residensstad. Tiden
den närvarande.

Börjas kl. 7,30 ocb slutas omkr. 11 e. ra.

Keijuja ja kääpiöitä

Jacob Cjunöqwm fotografisKa fltelier
Jllexaitdcrsg. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.)

Akta

(Die versunkene Glocke.)

Hauptmann. Suomenta

Henki1

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö aikaa k:lo 1'28
ja loppuu klo '_,!!.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3
C. F. GARLANOER.

G. Tahfs
Ylle & TriDoivaruaffär
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De xrärlcist-orö__a-ia, amcri___a_iS__La

p -j Columbia,,^f\J^\ Hartförd&

■^■IVelocipederna^^^H
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_____:__:&Ledig annonsplats ,vi4i _s:_^.>_.._?■?.?"._<"_#»'

tillvärkade af Pope Mig. C:o
erhållas numera i

G. F. Stockmanns Velocipeddepot

*** X_. JJ X Ä^JaXIäXLJU Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk, pr duss,

J,H.Wiekelg
VINHATOEL.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen i Bordeaux 1895.

N. Esplanadg.
fCatonis hus.)
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Ledig annonsplats

nfn ViionnioQIC som

Vilhelmsgatan N:o 5
Telefon 13 75

QPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å ia carte,

IV 800
._. "

03 .O +_. «, M
a. s_«o 5__ Ts

Filthattar
stort urval billiga priser hos

Firma li. Elimin
9 Alexandersgatan 9.

HÉite CtoÄfs
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2. Telef. 491

Finsk loDstslöjd 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 trikovariiafßir.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Sjiecialfabrik iFinland för
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.

Betydligt billigare än de utländska.
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan50.
EMIL REHNBERG.

OBS.I Fullständiggaranti.

Filharmoniska Sällskapet.

74:de
"populära I\or\serten_

Tisdagen den 18 April kl. l/g 8 e. m

Societetshuset

Proffram

Ouverture till ,Awx Bias" Mendelssohn
Scen och vals ur Gretna Grecn" Guiraud
Zorahayda", legend Svendsen

Carmen-suite N:o 1 Bizet

Paus

Ouverture till Egmont" . . . Beethoven
a) Adagio religiosol [Ole Bull.

/ för violin lb) Hexentanz (Paganini.
(hr Hugo Olk,)

Paus

7.a),, Verdorben.gestorben"( urop.,.D_e )— _ i „ [ K«nigs- >Humperdinck■b)Hellafest kinder."

m8. Menuett
9. Egyptisk marsch Strauss.

Den enda värkligt praktiska SKRIPMASKIN
som finnes är

BA3131OND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter förFinland & Skandinavien.

HAGELSTAMS BOKHANDEL
(Hotel Kamp.)

-«K-*-

Förbättringar äro numera vidtagna å så-
väl kontorsbläckhornet

Non plus ultra
Rullpenntorkaren.

BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningipartioch minut af endastäkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2

Ständigt lager af färdiga
BARIirKIiAIPJER.

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

MARIEBAD
Mariegatan 13,

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

Telefon 20 27.

____.___; tiebolaget

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

éf Ä Moderna
A mkm Herrhattar"

mMt
'" <# finaste engelska o. italienska fabrikat

W~r^ "^^^^^_____i^B
■Rikhaltigaste lager.

pglisli liai mapk" m Jö
Michaelsgatan 4.

Ledig annonsplats

ENGELSKA SKRÄDDERI- ETABLISSEMENTET
V. C. Branch.

N. Esplanadgatan 19 Privatbankens hus
1 tr. upp

Rekommenderar sig
hos den ärade

publiken.

Specialité.
Dräkter för sa=

longen

rf
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Valdemarskatten
„En reaktionär opera."

Interview med Andreas Hallen.
Ien svensk tidning läses följande

intervie.v, hvilket vi taga oss friheten
aftrycka, för att senare återkomma till
själfva operan, hvars premiär en vår
specielle koirespondent öIvervar.

Var första fråga till honom rörde
hans operas genesis— Ar det hr A. Klinckovströms
dramatiska text, som gett uppslaget.— Xej1 Min .aldemarssvit var ju
skrifven och spelad innan den texten
kom till. Till sviten fick jaguppslaget
under en vistelse i Visby och kanske
närmast genomAlgot Sandbergs vackra,
af Akademien belönta diktcykel Ur
Valdemarssaganu. Jag har själf läst
allt jag kunnat komma öfver af litera-
tur om ämnet, och jag hade de hand-
lande personerna klara lor mig. långt
innan texten biet skrifven. Jag är till
och med oenig med min textförfattare
i en väsentlig punkt. Han gör i mitt
tycke Valdemar Atterd&g, denne fine,

diplomatiskt slipade eröfrare, allt för
cynisk.

Såå?— Ja, i tredje akten betecknar ju
Valdemar den åf honom hett åtrådda
Ava blott som „nyckeln till min kassa-
kista". Jag vill säga er, att ensamt
denna sak föranledde mig att låta tex-
ten ligga obegagnad i tvä länga år.— Nu har jag imin musik försökt
mildra och medla mellandenna cyniska
Uppfattning och min egen meraroman-
tiska så godt jag kunnat.

Men eljes är ju texten förträfflig
ocb dramatiskt värksam?— Helt visst. Avas långa monolo-
ger islutet efter inmurningen i jung-
fiutornet förefalla dock till och med
mig allt för långa. Jag ville ha mera
kläm och koncentration idenna handlin-
gens höjdpunkt. Men fröken Thulin,
som gör Avas roll, är en ypperlig
skådespelerska, och jag vågar hoppas,
att allt skall gå bra. Med sceneriet
i denna del är jag dock långt ifrån
belåten. Men man tar blott obetydlig
hänsyn till mina önskningar.. .- Det vore besynnerligt!...- Jag var till och med förbjuden

beträda scenen under törsta gene-
ralrepetitionen Men detta skall icke

Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-
bolaget i Finland Helsingfors.

Fotografiska artiklar
ocix

Fonografer.

hindra mig frän att erkänna, att de-
korationsmälaren hr Jansson gjort sin
sak bra. Äfvenså balettmästaren. Det
är mycket vackert. Men vid inscene-ringen synes regissören särskildt ha
ansträngt sig för att erinra om att
..Valdemarsskatten" i sagan flyktigt
liknar det .vagnerska Bhenguldet.
Han styr ut mina sjönymfer mednäck-rosor, de blommorna växa eljes inte i
saltvattnet utanför Visby, om de ocksåkunna förekomma i Hhen— Men eljes förebrår man ju ertvärk, att det är allt lörlitet vagnerskt.
En viss recensent lär ha utlofvat att„slakta-' det på den grund.— Jag har hört det! — Men hva.ivill man? Jag är ingen nybörjare somkompositör. Detta är min tredje operaNu har jag väl lof att skrifva somjag själf vill och känner mig böragöra. Att vara slavisk imitatör —
är det ett tecken pä konstnärlighet5
Tvärt om! — Vitare säga, att man

blir led på ledmotiv. Jag instämmer,
i fall det är frågan om att hänga ut
ledmotiv som skyltar pä ett musikvärk.
Wagner har lärt oss enormt mycket;
bans lärdomar ha gått i blodet pä
hvarje modern kompositör: man disku-
terar dem icke, men man använder
dem olika. Nog skall man finna led-
motiv imin opera också, men jag an-
vänder dem icke oftare än de logiskt
betingas af handlingen. Atterdagsmo-
tivet återkommer på sina ställen i mm
opera, Avas motiv också, ehuru dishar-
moniskt, då tragiken brutit in ihand-
lingen . ._ — Man talar också om att Mascag-
nis mellanspel går igen i„ Valdemars-
skatten".— Ett mellanspel är där, och det
gör sig vackert, så vidt jag kan för-
stå. Men det är icke som Mascagnis
löst inpassadt för effektens skull. Det
skildrar, huru Ava genom Valdemarslustspel blir förförd — " en sak, som

OLEYELÅID
är den bästa velocipeden

Sundsir cTiS^s



*AXEL P_HL G REN Torr Genuine Arraks Punsch Guldmedalj i Paris 1889.
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PrenumereraFlyttnings- *

* Realisation pa

1 111*
till betydligt nedsatta

priser.

per telefon N:j 13 57 kl. 12—4.Hela det nyinkomnavårlagret

Hl slutförsäljningen,
iela våren. Hattar

inberäknas
Prenumerationspriset för säsongen

(sept.— maj) inklusive hembärningdå
soinpag^l^
monteras .gratis.
köpas hos -mig.

materialen
Fmk 5:

per månad 75 penni

Konrad Björkegrens
P__RT Annonser emottagas å Programbladets"

kontor Mikaelsgatan 1, 2 tr. upp (L'llrbaines kon-Dam= och modeaffär,
tor) kl. 12—4, tel. n:o 13 57snedt emot Brandkarshuset

TPP.TfPPTdfff.fWfP
000 0000 Internationella Olycksfallsförsäkrings

Aktiebolaget iWienBorgå-Porter.
Vällagrad.

Välsmakande.
Efterfrågad.

Omtyckt.

QOQQQQOQQ

Samßrini Restaurant.

meddelar billigast olycksfallsförsäkringar.

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

Bodega Andaluza.

å^É_ålå_ål_i___t__
m* -«p» I
® % i
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S Franska Lifförsäkringsbolaget 5gIL'URB AINE, 1
>§§. Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. g»
(Äj| Garantifonden: 98 miljoner Frcs. 00
ÄjS> Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- gm
W. ringar af alla slag. Genom samarbetemed A!$& sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
Sfe baine et la Seine beviljas de försäkrade vid 0)
se sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,

hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- *A/sfäö , 'krade och hans familj, som ock de per- g»
5K s-^ner, med hvilka han stär iaftarsförbin- sk
_SS_ delse för den oundvikliga förlust, som en \A/j
'($& sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 01

leren olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- 5K
«9 skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
ftfe premierna förhela sjukdomstiden och utbe- dm
,Vy taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- 5K

_!__< lig och resten vid dödsfall. _s_v
|ju| Bolaget L'Urbaines försäkringar äro ffh
A^ därför särskildt att rekommendera för her- sA

rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
Äfe större affärsföretag genom lifförsäkring, 0}As emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- jA
v^ts" samma störingar svårare sjukdomsfall all-
'(ÖS tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- oj\Al ges- och förlagsman stora förluster. SK
'^S? För dessa väsentligafördelarerfordras ?2_y
'(gg icke några extra premier utan endast att &h;^f den försäkradeafstår från den årliga vinst- IS^W andelen. *&)
(S& Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1 0h

H ®arl von <3finorring. É

nwfWfnwmw

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

Hulda Lindfors

Korsett

Sundhetsiif

Helsingfors, Berggatan 10.

i
__

...

"k Champagne §
å Mont de Bruyére §.
"N ■ I
A säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- &1

tioner. Partilager hos i-_

5 Ernst Tof.at.der. fSB S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

*_ss£S .:- Stor «-__..__*__*

REALISATION
Nya Glasmagasinet,

3 Mikaelsgatan 3
Till töljd af gårdens ombyggnadfoch före-

stående lokalombyte ser mig nödsakadatt fort-
sättningsvis realiseramitt rikhaltiga lager af äkta
Kristallvaror (Kosta) Glas och Porslinerm. m.
proc.10,i5& 20 proc. rabatt.

©scap $_i.e£siz.

Franska Liftörsäkringsbolaget

hSlåphaine.
Generalagenturen för Finland: Mikaelsgatan I

V. Helanders
Vin & spirituosahandel

Wilhelmsgatan Nio 4,
Innehafvare L. V. Relander. Telefon 1803

icke kan framställas i den sceniska
handlingen.

— Säg mig nu hr kapellmästare
—

hvarför har det dröjt så länge med er
operas framkomst? Den skulle ju vara
färdig till nya operabyggnadens in-
vigning ifjol höst?—

Jag var vid drygt vite ålagd att
afleverera partituret före den 1 juni
1 _i°l- — Jag lämnade det i maj.
Jag hade komponeradt och instrumen-
terat värket på 11 månader. Ingen
svensk tondiktare har förr gjort ett
sådant kraftprof.—

Men nu ha 11 månader gått yt-
erligare . . . Hvems är felet?—

Vet jag? Se här en förklaring" kammarherre Buren, införd ipres-
sen i fjol höst och daterad den 23
september 1898! Han säger däri, att
dekorationerna på „Valdemarsskatten"
aro i det närmaste färdigmålade, och
att fem ensemblerepetitioner ägt ruin."—

_Nå?~y Den förklaringen var, med för-°'> icke sann. Inga ensemblerepetitio-
■W ha ägt rum förr än i är, och de-
korationerna såg jag i färdigt skick
örat för ett par dagar sedan!

Altså — orkesterarbetethar klik-kat?

—
Man skulle tro det. Och förste

regissören har sagt mig det. Men jag
öfvertygade mig personligen för tre
månader sedan, om att orkestern redan
då var färdig med sitt arbete. För

sedan skulle operan kun-
Iihvad på orkestern ankom-nat gå

mer
Åltså regissörens fel?— Jag måste säga ja! Regissören

har enligt min mening icke varit till-
räckligt intresserad af mitt arbete. Han
har ständigt gjort motstånd mot mina
intentioner, ehuru han dock till sist i
vissa fall funnit sig idem. Iandra
fall har han — och detta icke till vär-

kets fromma
— trädt i oppoposition

mot mig. Kort sagdt: Jag anser mig
icke väl behandlad af honom. Och om
mitt värk gör lycka, sä är det i sär-

deles ringa mån hans förtjänst. Pör
att nu icke tala om att hans språkrör
i pressen på förhand låtit ana sin af-

sikt att „slakta" mig.

Ja, det var intervie .ven. En hel
del detaljer, som under samtalet fram-
kommo, ha vi icke haft tid och utrym-

me att taga med. Men vi tro. att

detta svenska tonvärk, som vi här ta-

lat om, kommer att på visst sätt göra

epok i den svenska tonkonstens histo-
ria.

H. N

Ett och annat.
„Traviata:i på kyrkogården. Teno-

ren Elemer Zajongby, på sin tid an-
stäld vid Nationalteatern i. Budapest,
afled nyligen efter ett äfventyrligt lif
iKross-Kinkinda. Ihans papper åter-
fann man ett visitkort med följande
ord: „Mitt testamente: Jag önskar,
att någon aktad artist framförmin graf
sjunger Alfreds aria ur „Traviata",
min iavoritpjes". Hr Bela Torday,
tenorsångare vid ett resande operasäll-
skap, befann sig i Gross-Kinkinda och
uppfylde den aflidnes sista önskan.
En ofantlig människohop åhörde på
kyrkogården med häpnad, att de sed-
vanliga likpsalmerna voro ersatta af en
operaaria

En lustig teaterepisod. Å Karlteatern
i "Wien uppfördes här om dagen ett
lustspel ..Fallnaänglar". Idettastycke
förekommer det på ett ställe att en
ang dam sitter ensam på. scenen och
föredrager ett pianonummer. Den skå-
despelerska, som ut;örde den unga da-

mens roll, hade emellertid vid ifråga-
varande tillfälle den oturen att falla af
stolen. Pianot fortfor emellertid helt
lugnt att spela, ehuru pianisten låg på
gollvet. Saken var den att den person,
som värkligen bakom kulisserna spe-
lade på ett för publiken osynligt piano
icke hade lagt märke till hvad som
passerat. Publiken gaf genom applåder
och skrattsalfvor uttryck åt sin belå-
tenhet.

Ett godt hufvud. Indianen Yellow
Hawk engagerad vid cirkus Caspar i
Köpenhamn sköt sig nyligen åtta kulor
ihufvudet — och lefver dock. Han
var upptänd af svartsjuka, stoppade
åtta kulor i en pistol, satte pistolen
under hakan, mumlade en bön och
tryckte af. En vanlig människa skulle
ha strukit med af en sådan dosis, men
indianen bara ruskade på hufvudet och
jämrade sig en smula, ungefär som en
hvit man med litet tandvärk. Nu ha
kulorna plockats ut, och „Gule hökens"
enda sorg är den, att doktorn ej tillå-
ter honom spela kort.

"— o— "

tografia telier-



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

TkJ|[V<_ liögvederbörligt tillstånd
f| af Kejserliga Ryska Mcdi-
einalstyrelsen i S:t Petersburg
säljes det af framstående bakte-

mth/fl »

riologer vitsordade och härintills
oöfverträffade bakteriedödande
medlet

Stomatol
För tändernas och munnens vård Stickade varorLedig annonsplats.

såsom strumpor, damasker, vantar. barnklädning__,ri de flesta apotek och drogvaru-
magasin i hela Ryssland samt i
Finska Bokhandeln i 8:t Peters-

gosskostymer, damkoftor, tuavästar, undertröjor,ua_

derkjolar m. m.

burg Jåll&avtiNederlag

.Vilkens & Petersen, S:t Petersburg
i flere nyanser och schatteringar från,Emk, s:so' till

0. Nutowz, Moskau. högre priser,

Kontor & lager Helsingfors, Mikaelsgatan 2.
Åbo, Slottsgatan 27.
Viborg, Alexandersgatan 27.S:t Petersburg,

Th. Neovius.m Liteini prospekt N:o 15. Mi .«,„„„,,imi,,,,,.,m ,.,m,,|

Fredr. Edv. Ekberg.I Brefpapper
äs| rikhaltigaste lager af utländska och inhem-IDnÄrn. _?-- IZ/_r.A .-_-_-..-.Ig ska sorter, linierade och olinierade. || DdPCll(V JVUlllll10111

Firmatryck utföres billigt.
"$1 Dahlbergs Pappenihandel. li. 52 Alexandersgatan 52.

Alexandersgatan 15. |j|

Åug. Info. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

_-l-i_g_._ Alexudong. 26.
Telefon 169,

Tillverkningen står
under kontroll af filo-

sofie doktor Hj. Nlodeen.

Sadu å. 20psi

Elvira a f 5 eri

Wilhelmina å
15,o;i

Ä jEC___

Jacob Reincke.

Jfofel JCämg.
PT Da£i_£en ~m

,M-C_<_a<|skonse_?f fi?. '_4-' _G
Aftonkonsert iv. kl. 8

af

Spanska J£aj>ellef
Cagonsaccfyi.

Herman Lindell
Specialaffär för

to-rn$ artist" och ißitmaterial^H
Lsirncibcsticfi såväl som hvarje slag af fffiifmaterial

bör nian naturligtvis alltid köpa

w I€HlSifiiiaterisili^liaiHlfHii^^Hamma såsom varande SPECL.L-AFFÄI.'- ovillkoiligen erbjuder
största garanti fiir bästa vara.

Geodctiska instrumentn^Matcmtn^^&
Östra Henriksgatan

Finlands enda specialaffär i förenämndaartiklar

Glödritningsapparaten■$\{\\lfst{ är ovilkorligen
55*-JV__lVl den bästa

är ovilkorligen
den bästa

erhålles endast hos Herman Lindell, Helsingfors

Hfors 1899, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri.

Herman Lindell
Erityisliike

<Caiteilia ja Piirustustarf.eita
-i.;, _ai__,,ia._.,,i.,a <?iirustusfarpoita

o -t.-i._;in litTTs7_aiiif^^__B»» I'iiriisiiist_irpclfle__kjiuiuistii «S1Siitä syystä etta se ERITYIS.T.Tiini-FrvY -,_-"" ...... 1. is IjIIKKtFNA valttämättömästi tarioaa 1

Ssunmuman takauksen tararan liyvjydestä. JMatemaatillisia & Geodetillisiä Ujökaluja. P
Itä Henrikinkatu.Suomen ainoa eritvi .Hik-» <____.__. . .criijisiuke edella mainituissa osissa. *■*

Hulipiirustuslaite
on välttämättö- O _._.1" WV_-

mästi paras 00110 0n Yalttamatt°-
77 »*^a masti paras

Saadam aiDOaStaaa ge"*»° Helsinki.


