
33

o
ra

ftKRMAN A lifförsäkrings aktiebolag istettin. Fprd Stamer(jJ^XVAVAjnUL^X^L Generalagentur förFinland, Hagasundsgatan 2. teTd. fatailier.

0* aåcfQgram~
Tidning för Helsingfors

A W. Eklund & C:o
Skilnadsgatan 19. Telef. 310.

SVEA"
Brand & Liffdrsäkrings

AktiebolagTeatrar och Konserter.Välsorteradt lager af

Viner k Spirituösa Norra Esplanadgatan 33. Telefon 228
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag J. N. Carlander.

Söndagen den 3 September

*M» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 3L_€€€e*
Georgsgatan 16, Telefon 27 70.H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå.

billiga priser

N:o 2.

Kontor

Svenska Teatern.
G*nj^—^^^~»-^ 1 /c**.——^-*..— tsXi

Söndagen den 3 September 1899,
kl 7,30 e. m

För andra gången
Mikonkatu N T ,ef 8
Mikaelsgat.Per Olsson oeb bans
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hoskäring. Hjelt & Lindgren

Komedi ur folklilvet i3 akter af Gustaf af Geijerstam

Personerna
Helsingfors W W

W Broderimagasin
Julia JohanssonPer Olsson, bonde

Katrina, lians hustru
Herr KlintbergErker, deras son —EJStor flyttningsrealisation

modOlof, Pers son iförsta giftet 20 proc. B*abatt.
->9SSäg Nya Glasmagasinet»ses*Jöns iNöbbelöf,bonde

Fröken Lindmark,Ajma Brita, lians hustru 3 Mikaelsgatan 3

Lisa, deras dotter
Fattig-Jolian, Per Olssons bror Tahfs
A.nders, vestgöte,kringresande handlande

YlSe & Tnsöiv&ruaffärSanna, Pers piga
Kalle, tillfällig hjelpdräng Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser,Spelas ivåra dagar

Börjas kl. 7,50 och slutas omkring kl. 10 e. m Hufvuddepot af Dr. Lahmaims nil-
derkläder.

Ensamförsäljn. af JouvillS & C:o's
i Grenoble världsberömda handskar.Sundströms Fotograflatelier, Fabiansgalan 27

fotogramica Randels- $ ?abriks=
»bolaget i Tlnland

Jakob Ljungqvis

Ateh ierBgrafisk-a
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

Utför omsorgsfullt och tillbilliga
priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren.

Åxa Lindholm
Tapisserlaffär,

Alexandersgatan 7. Telef. 638

K. Ge Lehto
Skrädderiaffär.

Fredriksgatan 40. Telefon 19 14
Lager af fit.a tyger och färdigakostymer

m. ra. Modernt och omsorgsfullt arbete.

M. XV. Schalin.
Not- och lustrumenthandel.

Fabiansgattm 27. Helsingfors. Telef. 1251

Största lager afFlyglar,Pianinos, Orgelharmonler.
ii orkostorinstrumoni. Specialitet: FlyglarX Pia1

ninos från Tiirldsiirninn
Carl BechsteiniBerlin

«&»»£€€€€€€#
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

**s*^#€€€€««*

Bondfolk

Herr Svedberg,

Fru Precht

Hultman

„ Lindli

Fru Klintberg-

Herr Stavenow
„ Malmström

Fru Lindli
Herr Eosqvist

v.- ''■

Akta

Unionsgatan 17

Glogratan 5

G.

1899.
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Oscar Ale^-siz.

$£££ Helsingfors

'
m

I. Fotografiska artiklar,

11. Fonografer, Gra.phoph.oner
111. Scioptikosis, Kinesnatog?a£er

Röntgen-och. Medicinstea, apparater.
N. Esplanadsg. 33, * tr. upp

JLutomobiler, Velocipeder.
Kontorsinreåniugar,Skrifmasteiner.IV.

v.
Mikaelsgatan i, Itr

Kontor Vestra kajen 18
C. F. CäRLÄJJBER.ISKÅNE". T^jTFXTifförsäkrmgsaktiebolag:- hhTFI KAMP. ~Äi
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N. Esplanadg. 31
(Catonis hus.)TT^T^^TT^ITTTTTT^Ti" Fotografisk Atelier.
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Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEL, . Skiinaden 4.
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Aktiebolaget Norra Bryggeriet
rekommenderar sina välkända tiUvärkningar af

01. Iskällardrieka, Läskdrycker samt Mjod
Telefon 19 17

HUi llililuuj blid Klilöllb
moryaSöTTar

Michaelsgatan 2. Telef 4 1)1

JULIUS SJÖGREN
mikaelsgatan 4, Centrals bus.

Ylle- och Irikovaruaflrar.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Tei. 2778.im^lOj1^ TeL 2776

Ved, sågad, klufven. hemkörd, per telef.
Htfffadt och ohyfladt virke.

Klippan!
AKTIEBOLAGET FINSKA JERNSÄNGSFABRIKM.

Enda Specialfabrik i Finland för
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER
Betydligt billigareän de utländskaIllustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandersgatan50.n~ 3:F ettiil Rcfenderg.

OBS.! Fullständiggaranti
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Tornbergs
Pappershandel

är flyttad till
12S. Esplanadg^^^^H

(Wasa A.M:tleba,nls^husK
QPERAKÅLLAREN.

BODEGA ESPANOLA
kåÉlMfÉMålMå (Etablerad 1883)

Helsingfors.
Försäljningiparti ochminut at'endast äkta utländska

Win.er &
Spiriiuosa.Annonsera

Ständigt lager af färdiga

BAB^KLABEEi„Program-Slaåef" Beställningar emottages.
Nya Marng-arderohen

Passagen.
K. F. Larsson

Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta
uSLIs tietoolagotgas för längre tid

tRIS
fyi iHvarje annonsör får sig r»i i
UUd., ■ . , -i

(/L/o»»
tidningen hemsand

29. Fabiansgatan 29.
Generalagent för Xiiberty C:o. Lmt. London.

Möbeltyger: halfsiden, velveteen. gobelintyger
kretonner m. m. Engelska lampor och metallvaror!
Möbler & mattor. Konstnärligt krukmakeri.■ -§- GrI*SLtlS. I'

Annonser och prenumeration emottagas å tid-
ningens kontor Östra Henriksgatan 1,

A. Hallonen
Herrekiperingsaffär.2 tr. upp

Försumma ej att anoitsera så iesige
några ieifiga platser ännu

Prima varor och billiga priser
Georgsgatan16 & Hylandsg. 7

återstå Fina Hambnrger
Lösnummer i Laurents urbutik

och genom kolportörer EKBERGS
CIGARRBUTIK.

Ålexandersgatan5^ 5 -

tvfn*n*fi*f John Ericsson,
ItSS! ;©feiri 2 i »

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN Tel. 25 36. Mikaelsgatan 22
som finnes är Moderna msbel fiiEtfärkas.

HA3IMOND,
som skrifver såväl rysk som -vanlig skrift.

Uteslutande egna fabrikat.
Egen ramlistfabrik istaden.

Pinnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien,

Sven Strindberg & C:o.
Nu, Norra Esplanadgatan 37.

Från 15 September,Boulevardsgatan 14*4l*2!k2s*sf&4!*^4e
J-fagelsfams ¥$ $* * §okfyanäei

I C.EJjnogmisßÖrstblndenäffS
Alexandersg-. 46. Centrals hus.
Alla sorters finare och gröfroBorstar & Penslar,

Tamburmattor & Rottingpiskor, Toilettvålar, Amykos,Par-
fymer, Badsvamp, Kammar af alla slag, Speglar & Toi-
lettprydnader, Portmonnäer. Börsar, Plånböcker, Cigarr-
& Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.

Ledig annonsplats.

Det länge bebådade och efterfrågade, af
Herr J. G-. Breitholtz konstruerade nya
bläckhornet

@{>timus"
är numera tillgängligt ihandeln

i: Pris Fmk 3:BO

Middags- & Aftonkonsert. Table diiote & å la carte

:3

0-äffe » o 5

Jöns på Rydberg som teater-
reformator,

Under ofvanstående rubrik medde-
lar stockholmstidningen Illustreradt
Hvad nytt" följande roliga historia, som
helt säkert skall intressera äfven Pro-
grambladets läsare.

Den berömde värden på vårt för-
nämsta stockholmska hotell är en vän
af konster och vetenskaper. Hans med
ära och framgång krönta kulinariska
mödor ha icke kommit honom att glöm-
ma, att han en gång trampat betydel-
sefulla steg på de tiljor, som föreställa
världen, och ännu har man icke för-
gätit hans debut som teaterförfattare
på Söder för ett par år sedan. Hans
komedi „Prästen och skådespelaren"
vardt visserligen icke epokgörandeoch
kommer näppeligen att få något rum i
vår klassiska korcediliteratur, men den
kunde icke annat än öka sin författa-
res redan förut lifliga intresse för det
brokiga och pikanta lifvet framom och
bakom kulisserna.

Härom dagen firade värden på KycT
berg födelsedag, och som vanligt^BHvoro
vid detta tillfälle —
celebrerades genom att

som dessutom
en guldmedalj

högtidligen öfverlämnades till hotellets
souschef —

representanter för konsten
och literaturen istort antal inbjudna.
Under festens fortgång kom man na-
turligtvis att tala om de bekymmer-
samma förhållanden, under hvilka den
för hvarje sann stockholmare så kära
Dramatiska teatern börjar sitt spelar.
Den konstintresserade hotelldirektören,
som tänkt mycket och djupt öfver
denna sak, framkom nu med ett för-
slag, för hvilket han påkallade allmän
uppmärksamhet.

Hans tankegång var följande
Hr Eanft har eröfrat åt sin scen

Frippe, Dramatens gamlastöd och pryd-
nad. Hvad har Dramaten att göra för
att revanchera sig och bestå i konkur-
rensen? Naturligtvis söka göraen mot-
svarande eröfring från hr Ranft! Och
hvetu kunde därvid komma i fråga
utom den geniale August Lindberg!
Lindberg skall bliDramatens räddnings-
planka! Vill han det? — Helt viss:!
Det vet hela världen, att August Lind-
berg inte är fullt belåten med sin nu-
varande position. Enda hindret är
Lindbergs kontrakt med hr Ranft, hvil-
ket räcker till den 1 juni nästa år.
ilen äfven detta hinder kan öfVervinnas.
Härvid slog sig hr Jöns ett lätt slag

på ena bröstfickan). Därefter gjorde
tal. en diskret vädjan till hr Personne,
som intog en mångtydligt sfinxlik häll-
ning.

rörslaget väckte emellertid jubel och
bifall från nästan samtliga närvarande
och nästa dag var August Lindberg i
rörelseredan tidigt på morgonen. Han
insåg förslagets räckvidd. Han var
ämnad att bli vår svenska nationalscens
räddare och pånyttfödare. Har icke
detta varit hans ungdoms dröm och
hans mannaålders hopp? Ville månne
icke högre makter det? På några tim-
mar hade August Lindberg satt irö-
relse äfven den ringa del af vår lite-
rära och konstnärliga värld, som icke
varit med hos Jöns kvällen förut. Öf-
veralt rådde entusiasm. Men slutligen
stötte hr Lindberg oförmodadt på en
gammal skeptiker, som sade:

Tore det inte skäl att fråga Ranft
först!— Kanske, sade den store tragikern
och rynkade ögonbrynen, satte sigien
droska och åkte till Djurgårdsteatern.

Albert, jag besvär dig ikonstens
heliga namn, du måste lösa mitt kon-
trakt

Du e', tamfan. galen!
Så bryter jag kontraktet

Jag stämmer dej, tamfan
Jöns köper mig fri!—
Jag stämmer dig, säger jag,och

se'n vill jag se den direktion, som en-
gagerar dig, när du är dömd för kon-
traktsbrott.

Ve mig!
Tja! Kom igen den l:sta juni

1900!

Så var den illusionen slut. Jöns
har gjordt hvad han kunnat för att
rädda nationalscenen.

Men det förljudas, att samtidigt med
att Avg. Lindberg och Jönsgjorde sitt
bästa för att rädda konstnärsfolket vid
Kungsträdgården, höll detta lättrörliga
folk sins emellan små privata öfver-
läggningar.— Det är oss det gäller, sade de.
Det är vi som få sitta i knipanisista
hand. Jöns på Rydberg skulle frågat
oss först. Det kan hända, att vi inte
vill! — Nej, så ta oss den dålige vi
vill bli räddade så där! Jöns kan dra
ut iköket!

Arma, förblindade,otacksammafolk!J

"—*>—"

Lorens Malmström,Herrekiperi
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Ir.en a ihårroten 1 å '2
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i ErhiUaa iäc flesta npotek
| drog- och partjroaffärer

| i samt ipart.i genom

iGUIDO HOUNBORG. Helsingfors
Telefon1531.

Pris pr flaska 3 mk
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Kello 8.

(Jeppe paa Bjerget)
Kirj, L. Holberg

Ovet avataan k:lo VaB- Nyätäntö alkaa k:lo 8

Helsingfors ElektriskaA. Nikander BelysningsMikonkaiu !! Tel. 303
Oikeita, vi/ Kasarminkati! 27Viinejä, KonjakJkia,

Rommia, ja Liköörejä.
» Pyytäkää hintaluettelo! $

Ylöspanee sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

Gambrini Restaurant
MineralvattenfabrikenSivori & * 4f

é Merikannon gängas
Pfaiioinakasiini rekommenderar sina tillvärkningar

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 3191.

Wiipurissa gHelsingissä
Aleksan.terinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. vi/ Tel. 29 22. iOOO

w
w
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fepsons

§tickmaskinei?.

damasker,Stickade varor såsom .strumpor,
barnklädningar. gosskostymer, damtröjoi
lar m. m.

underkjo-

Ullgarn itlere nyanser och schatteringar från
Fmk 5: 50 till högrepriser.

Helsingfors, Mikaelsgatan 2.
Åbo, Slottsgatan 17.
Wiborg, Alexandersgatan 27

TM. ffleotrius.

Ledig annonsplats
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Själfkritik
Pachmann är såsom bekant en af

samtidens förnämste pianister, hvilken
säkerligen äfven ihågkommes af åtskil-
liga bland våra läsare, sedan han för
åtskilliga år sedan konserterade här i
Helsingfors._ Att han är den originelaste af alla
pianovirtuoser, det är säkert som sex.
Han är originel isitt föredrag och ori-
ginelidet hänseendet, att han besitter
sJältkritikens stora och sällsporda gåfva.
;?å grund af alt detta är det stän-

dlgt fullt hus på gamle Pachmannskonserter.
Jag hördehonom flera gångeriBer-

nn och njöt ifulla drag så väl af hans
mästerliga spel eom af hans mästerliga
sjalfkritik.

Där inkommer en liten herre med
ett högst distingueradt artistutsende.

Han nickar gemytligt åt publikenoch
plats vid den stora flygeln, hvar-

etter programmet börjas. Pachmannfpelar själf hvarje nummer, och det är
e st°ra nummer utan, små, som Pach-ms»nn excellerar i. Och det är en origi-

nal'tet, ett lif och en Bchwung i hans
Pe'i som måste röra hvarje musikalisk

mä"niska djupt in i själen.
ilen nu är det första numret, ett

af Hoffmann slut. Alt

är tyst isalen, ty Pachmann tål inga
applåder. Han vet bäst själf, hur han
spelar.

Så vänder sig den lille gubben mot
publiken och dundrar med väldig
stämma

Vy i— n, min käre Pachmann,

det uär spelte du som ett nöt! Inte
kom crescendot fram riktigt imidten,

och inte var det häller någon kläm i

slutet! Fy f— n, min käre Pachmann!
Fy f— n!

Publiken åhöristum förvåning denna
egendomliga art af själfkritik.

Så börjar andra numret, en liten
stämningsfull gavott af någon gammal
italiensk mästare.

Gubbens glada anlete vänder sig då
gemytligt nickande åt det ärade pu-
blikum:_ Pachmann! Pachmann! säger han

belåtet, och tonen slår öfverifalsett —
Bonnenvetter, das hast du schon gut

qespielt; verdammt gut, mein heber Pach-
mann Das spielst du noch einmal, ja!

Och så tar gubben om gavotten en

gång till under publikens „dolda skratt".'
Därefter kom han till Bach, som är

hans förtjusning. Och då spelade han

både med anda och själ. Han ar ju

också samtidens bäste Bachtolkare.
den svåra och kräfvande pjä-Efter

sens slut vänder han sig åter mot sitt

auditorium. Tårarne glindra i hans
ögon— Pachmann! Pachraann, utbrister
han — hvad skulle Bach säga, om han
kunnat höra detta? Jo, han skulle
säga: Du är en åsna min käre Pach-
mann, som inte lägger mera lif ispe-
let. Fugan kom ju inte fram riktigt!
lien då skulle jag svara: Min käre
Johann Sebastian — det är instrumen-
tets fel! Och då ljöge jag icke, ty
någon värre drog än den här har jag
sällan spelat på! Då skulle Bach svara:
Ta om'et en gång till, min käre Pach-
rnanc, så får jag höra!

Och Pachmann spelade om sin Bach
med samma ouppnådda finess som förut.

Sålunda fortsattes denna konsert un-
der exekutörens själfkritik, som ömsom
var klandrande, ömsom berömmande.
Men dock mest klandrande.

Och någon kritik i tidningarne öfver
den originelle mannens spel förekom-
mer aldrig. Eecensenterna veta, att
han själf omedelbart kritiserarsig bättre
än de skulle kunna kritisera honom.

De skrifva blott dessa få, stereo-
typa ord

Den gamle mästaren spelade såsom
alltid oförlikneligt.1

'
Och den, som är lycklig nog att

kunna bedrifva en sådan själfkritik,
måste ju lyckas. Gilpin.

"— **~- "

Notiser.
—

Ä hofteatern iSchwerin har
det nya lilla lustspelet Tragische Con-
flicte" af Wilhelm Wolters rönt publi-
kens bifall.

— Paula Wirth, som för närva-
ramle uppträder vid påfveteatern iMil-
waukee och dess annex iChicago har,
skrifver Ber]. Tageblatts amerikanske
korrespondent, firat stora triumfer idet
aflägsna vestern. Hon har bland an-
nat uppträdt som Isa i Fall Clémen-
ceau", iDie officiele Frau",
Lena iTofs!ärkan" och LorleiDorf
und Stadt" och slagit alldeles ofantligt
IAfven de öfriga nya krafterna

Well och Wachsner
pynas ha väckt bifall.

an.
hos

prick alltid

jMonopo!e sec'l
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ja loppuu k:lo II

Aktiebolag
Telef. 916

12f\*$g% A~* 4% tlnionsgafan 2s.

QQQQQQOQQQ Beklädnads-Bolaget ÄaSto & C:o
Bangatan N:o 9. Telef. !5 05

Kostymer, Paletåer och Benkläder för fest
visit-, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om-
sorgsfullt

Godt material, fin snitt och skickliga arbetare.
Priserna särdeles moderata.

Färdiga kostymer,paletår och benkläderpå lager
Frackkostymer uthyras.

Seklädnads-JBolatret A.alto &C:oOQQ1 Sa.nga.tan lV:o 9. Tel. 15 05.0

lanadg. 33 & Unionsg. 28..



EKBERG. Cognac-. Punsch- och Vinhandel. ÄJexandersg. 52. Telef. 2!78. Helsingfors.
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Franska LfffSrsäkrings-

bola§etIi
B
4
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7 ' f* W
Ess %0IIftv IIIfil ""% mAktiekapital: 12 miljoner Frcs.

Garantifonden: 98 miljoner Frcsi 9
"^J, Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- éW)

ringar af alla slag. Genom samarbete med g*.
"s&j sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- S>!
&ft-, baiiiC et la Seine beviljas de försäkradevid jj&]S; sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
%Sf) hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- S>J!
|gjj säkrade ocli hans familj, som ock de per- jäg)2g? söner, med hvilka lian slåriaffärsförbin-

tlelse för den oundvikliga förlust, som en &1
ÄÄ sjukdom och ännu mer en obotlig sådan,el- 02ijni ler enolyckshändelsemedföra. Bolagetefter- *S£&(/ skänker nämligen, såsom allmänt bekant. »^

premierna för hela sjukdomstiden och utbe- &$}£&, taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot-
<0f) lig och resten vid dödsfall.
0)\ Bolaget LTrbaiiies försäkringar äro äfo
jfj? därför särskildt att rekommendera för lier-

rar affärsmän, då (let gäller att säkerställa «35j
oij större affärsföretag genom lifförsäkring, &h'jj£ emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-

samma störingar svårare sjukdoms1all all-
&ff\ tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- £fh

ges- och förlagsman stora förluster. S;fe^j) För dessa väsentliga fördelarerfordras
gg}) icke några extra premier utan endast att @h
3é den försäkradeafstår från den årliga vinst- 5k
*&/) andelen. &jj

lli'!siij;;:br.-,. Mikaelnj; 1. gh

fåarlvon iXnorrina. Ék

I C Nutidens förnämsta antiseptiska
■ toilettmedel

if Stomatol
| m för tändernas och munnens vård

Idödarkolerabskterier på en half
|minut samt tyfoidfeberns, difte-
§ liens och rosfeberns bakterie på

en miaut
enligt intyg från

R D:r E. Selander, Docent i bakteriologividK
0? Karolinska Institutet iStockholm.

D:r Axel Holst, Professoriallmän helsovård
vid Universitetet iChristiania.

D:r F. Huedpe. Professor iallmän helsovård
vid UniversitetetiPrag.

Assistent vid Professor ED:r R. Bassenge,
Kochs Institut iBerlin

D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo

ratorium å Kliniska Institutet iSt. Pc
tersbnrg

D:r K. G.Kuylenstierna, Assistent vidFarma-
GOUt. Institutet iStockholm, m. fl

Finnes till salu å Apothek, Drog-
affärer m. fl. ställen samt iparti.

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium SödraEsplanadg. 8.

| Brefpapper «
O rikhaltigaste lager af utländska och inhem- O
i' ska sorter, linierade och olinierade. $

Firmatryck utfflres billigt. 1
| Dahlbergs Pappershandel,|"

Åisxsiidersciätan !5. ii
-. - " ■■",-;■■ ■ ■■ " »&<j>. '£

Hartelins $&W.
Fotografiska Atelier,

ötej Glogatan 3. £»P
rTTTögräTormgaliadagarfrånOtiTr?

fint arbete utföres,med billiga priser.
Atelieren har undergått remont.

A- 4? 4? v% -& *éb <& 4if ■
-

*vy v v v v-v. v Vy v vv v v v y v y.v v vy v v v v 7
v v „ >' . yV'V V V

'"'
y¥ V V V 'v' -

I Cllipi
"Hoiogolc i.tiU,,

fieidsieck $ C?o Reim$t

serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos de
flesta vinhandlande såväl i
Helsingfors somilandsorten

§| & ' &

Partiorder upptages å lif-I försäkringsbolaget L'Urbai-
HenriksgatanncsHcontpr, (J

N:o 1 13 57

«««««««»«*«*

Fredr. Edv. Ekberd.

KonAitoriI _J
52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

Ledig annonsplats

Champag-ne

g Mont de Bruyére g,
js SäJjes iminut hos de flestaHerrar handlande.
I Serveras å alla större hotell & restaura- Ö*

hos £J)
Ernst Tollander. S

K.Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmeterial
Prima vara.

SörnäsAktieBryggeri.
-'■>'«> "-"<>■>■ *>-■<> ■■■> ■ -■■ ■.-■-.■.■■ <> ■ ,<i

■a
o

.'..)■- X>

Ej Herman Linder
Specialaffär för

Artist- och Rittmateriai
(Birfieißastiefi såväl som hvarje slag af cKiimdiQficil

bör inan naturligtvis alltid köpa

I^ifmaferialielmndcln
enär densamma såsom varande SPECIAL-AFFÄR« ovillkorligen erbjuder

största garanti för bästa vara.

Geodetiska instrumentP^Nlatematiska
Östra Henriksgatan

Finlands enda specialaffär i förenämnda artiklar

Glö&ritnings&ppar&ten
är ovilkorligen är ovilkorligen

den bästa den bästa
erhålles endast hos Herman Lindeli, Helsingfors

Helsingfors. HutVudstads

XZiilipiirustuslaite
on välttämättö- C^f^U on välttämättö-

masti paras mästi paras
saadaan ainoastaan HermanLindeWillä, Helsinki

ibladets Nya Tryckeri. 1899,

K Herman Linder
Erityisliike

Taiteilia jaPiirustustarpeita
cJCarpifißoja G^HFUstilstciVlS&ita

ostetaan tietjsti aina

Piirusfusfarpeidenkaupasla
Siitä syystfi etta se ERITYIS-LIIKKEENÄ yälttämättömästi tarjoaa

suurimman takaukseu tavaran bjvjydestä.P Matemaatillisia & Geodetillisiä.tijökaluja.
aj Itä Henrikinkatu.

Suomen ainoa erityisliike edellä mainituissa osissa.
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