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DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. SI.

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 9 April och

Måndagen den 10 April 1899
kl. 7,30 e. 111

För 2:dra och 3:dje gången

Hofgunst.
Lustspel i4 akter af T. von Trotha, Fri öfversätt

ning af Oscar Wijkander

Persönerna

Hr KlintbergFurstenEnkefurstinnan, hans moder . .
Prinsessan Elisabeth,hennesbrors-

von Malten, holmarskalk
Grefvinnan vonEschen, öfver-hof-

mästannna
von Buchen, ministerfor det furst-

liga hus.
von Koden, kammarherre. .
von Hellmuth, hot jägmästare
Grefvinnan Birkenfeld. . . .
Baron Hohenstein, godsägare ,
Lissie, hans dotter ....
Baronessan Hertha Wallberg
Leo von Halden, löjtnant. .
Fröken Stern
Stabel, betjänt hos Hohenstein
En kammarjungfru....

Hofdamer, lakeje
Scenen är under l:sta och 4:d

steins gods, under 2:dra och

1, Hagas

.;;'■--' ';7:^,

AA§i
Georg Wikströms skrädderi

Östra Ilenrikssr. N.o 1
Lagret är stort och välsorteradt.

Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisen beräknas myk-
ket moderata.

9 P

Fru Bränder

Fru Stavenow
Hr Erlin.

Frk Lodenius

Hr Stavenow
Hr Hultman.
Frk Tschernichin
Hr Swedberg.
Frk Bonnevie
Fra Eliasson
Hr Karlson.
Fru Lindh.
Hr Liudh.
Frk Söderström

m. fl.
akternapå Hohen

_:dje akterna idet
furstliga slottet. Tiden: den närvarande

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10 e. 111

„SKÅNE", Brand-

stAhlbergsatelier.
\ic- Ä__-ipiu's

Elektriska Affär, Utför omsorgsfullt och till billiga priser allt fotografisk arbete såväl
inom som utom atelimn. Celcfon 2453.

O 34 Tel BST. H.fer9

Telefonledningar,
Ringledningaretc, etc, Axa Lindholm

Tapisseriaffär,
Alexandersgatan 7. Telef. 638

»"l.d kostnadsföralag

MAGASIN I>U NORn.
Cllvii Camtne!ms
Garn _ Stickningsaffär

-Po T-ärlcistoerömda,
1 f7X

Columbia,
[/rK.mT\ Hartford &^M
\o

V. Henriksgatan 18.
RfLal: St. Robertsgatan 2

■Rekommenderar sitt välsoiterade
lager af

UllSarner & hemstickade
Ylievaror.

O T> t\t:ttt_ Y^TT\ \ TTT Fotografisk Atelier." * * 1) JL i_CJiJN_ijAii^ Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk, pr duss

ligast,
BegärUlligt

-
urräaNi

Tidning för Helsingfors

Utgiives hvarje söndag, onsdag och fredag

Till förmån för folkbildningens

höjande i landets Svenska
och Finska kommunc1

ID
Onsdagen den 12 April

Universitetets Solennitetssal
med benäget biträde af Filharmoniska
Sällskapets Orkestei

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

& Lifförsäkripgsaktiebolag:

1899

SUOM. TEAATTERI.

Sunnuntaina Huhtik 1899

Näytelmä ncljässä näytöksessä. Kirjoittanut
Arvid Järnefelt

Henkilöt

.Maria Rangman

Axel Ahlberg

kenraalikuvernööri

Närhi
Tyyne Finn.
lisakki Lattu

(Hemmo Kallio
lOnni Savola.■talonpoikf.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö aikaa k:lo J/28
ja loppuu k:lo 11.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3
G. F. CARLANQER.

undertecknad

NSERT
kl. 8 e. m

SAMUEL CROELL.
Sofia, hanen vaimonsa
Lisbeta, heidän tyttärensä

Mörner, Käkisalmen ja Inkerin

Rosenhane, Viipurin maaherra
Jordan, Savonlinnan maaherra . Adolf Lindfors
Metstake, Käkisalmenmaaherra . Taavi Pesonen,
Pekka, Samu
Palvelustyttö
Talonpoika
Paavola 1

Aatelisherroja, vouteja,vallesmanneja,markkinamiehiä
talonpoikia, jousimiehiä, palvelijoita ja sotamiehiä.

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

Ledig annonsplats

Akta

Hjelt & Lindgren

vi>
'577

tillvärkade af Pope Mig. C:o

erhållas numera i
G. F. Stockmanns Velocipeddepot.

?%|TN

_____; _i_i
_^_T^-

J.H.Wiokels
VINIiÅNDEL.

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

Norra Esplanadg. 37 re/er" /7_?7.

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

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

Grenoble världsberömdahandskar.

Esplanadg.
(Catonis hus.)'3

N.

Söndagen den 9 April

Smma Jägerskjöld.

gifvei

Jacob CitntöflMSts To.ografisKa Htelier
jntxaitdersg. 19 (ing. fr. _,agasundsg. 2.)

Viner och spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Unionsgatan 17

Otto

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär
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H AKALIi \VASAST,IKK>AS Blomster
Filthattar

stort urval billiga priser hos
Firma H. Ellmin
i Alexandersgatan 9

CtorW_n'sisilfe
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2. Telef. 491

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt Bach

JULIUS SJÖGREN
mikaelsgatan 4, Centrals bus

Wag

Ylle- och trikoYfiniafFär.
Välsorteradt lager. Billiga priser
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Ledig annonsplats

Cafe Suedois
Vilhelmsgatan N.o 5

Telefon 13 75

OPERAKÄLLAREN.

BODEGA t-SPANOUFilharmoniska Sällskapet. Helsingfors
Försäljningiparti och minut afendast äkta utländska

7.:sta VINER &
SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdigapopulära BABIKLABEH,

[Tisdagen den 11 April kl. l/a 8 e. m
Beställningar emottages,

Nya _I__r__fjar_lero_u.il
2 Mikaelsgatan 2.

K. F. Larsson,

Societetshuset MARIEBAD
Mariegatan 13,

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

Im" BerliozOuverture till ..Benvenuto Cell Telefon 20 27
Adr, för stråkork

jÉ^Js. tietoolagot
MendelssohnScherzo nasScener ur ..Die Meistersing

Nürnberg 29. Fabiansgatan 20"
Generalagent för Liherty C:o. Lmt. London

Paus Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobelintyger, kre-
tonner m. m. Engelska lampor och metallvaror. Möbler
& mattor. Konstnärligt krukmakeri

Die Ideal

Variationer för violin Joachim Moderna

Herrhattar
Paus finaste engelska o. italienskafabrikat

Norsk konstnärskarneval
Våren, för stråkinsti iliofcllBaste lager. Ä.r__■ :A s%_

at magazine."' #* jS^
Isgatan 4.

8
9 Halvorsen

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN

Ledig annonsplatslIA 3131OND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Carl Jacobsen _x_ C:o
Helsingfors,

Generalagenter förFinland & Skandinavien mELSKA SBUD )ERI-ETABLISSK.IENTET
V. C. Branch.4GELSTÄMS BOKHANDEL N. Esplanadgatan 19 Privatbankens hus(Hotel Kamp.)

1 tr. upp
-♥-♥- SSf Rekommenderar sig

irbättringar äro numera vidtagna å så hos den ärade
publikenväl kontorsbläckhornet

Non plus ultra Specialité.
Dräkter för sa=Rullpenniorkaren. longen

Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte
Q° Algot Lange.

»t ett svensk bladmeddela vi den
isitt hemland så populära och äfven hos
oss kända igaren Algot Langes
biografi.

Algot Lange föddes i Kalmar den
17 april 1850. Följande året flyttade
föräldrarne till Stockholm där fadern
dog 1857, efterlämnande familjen i
små omständigheter. Sonen Algot uppe-
höll sig dock till en del genom under-
visning och tog studentexamen 1869.
Följande år aflade han iUpsala preli-
minärexamen för hofrätten, men sak-
nande medel till studiernas fortsättande
tog han anställning vid Svenska teatern
iHelsingfors, som då äfven hade en
lyrisk repertoar,hvarigenom Lange fick
tillfälle att odla sina rika musikaliska
anlag ochutbilda sinvälljudande stämma.
Han användes äfven i det dramatiska
facket, hvarigenomhans sceniska talang
utvecklades. Då han om våren 1877
lämnade Helsingforsteatern, begaf han
sig till Paris, där han under ett år
flitigt idkade sångstudier. Han bevi-
stade vid konservaroriet därstädes
kers lektioner iopera comique och Gots
ikomedi. För Obin studerade han
bL a.Meristoles' partiiGounods _F -

och sjöng för konservatorieläraren Bus-
siue. Återkommen till Stockholm debu-
terade Algot Lange å operanioktober
1878 som Lothario i Mignon" och
sedan som BelamyiVillars dragoner"
och erhöll engagement från 1 novem-
ber samma år. Med sin mjuka, vackra
baryton, sitt smakfulla föredragoch sin
dramatiska talang, understödd af en
för scenen särdeles lämplig, smidig och
elegant figur, vann han snart publikens
stora sympatier, hvarför han efterläm-
nade ej ringa saknad, dä han om hö-
sten 1884 öfvergick till kgl. scenen i
Köpenhamn. Under sommaren 1882
fortsatte Lange sina studieriParis och
instuderade i London titelrolleniBoitos.. Metistofeles", som blef hans främsta
parti då han återkom till Stockholm.
Hans mångsidighet som lyrisk artist
intygas af de vidt skilda roller han
utfört. Så uppträdde han på Stock-
holmsoperan såsom Bombardon i„Guld-
kor.- i i rFigaros bröllop",
Basilius i _Karpathernas rosu, Ja
i r Joseph iEgypten", Don Femando
i .. Fidelio", Charolais i ..Jean från
Xivelles-, Germont i .Den vilseförda".

)fefisfofeles i Gounods och
Boitos operor. EscamUlo i ..Carmen".
Xecers cch S:t Bris i .

IFotografiska Handels- och Fabriksaktie-
bolaget iFinland Helsingfors,

iFotografiska artiklar
0033.■ Fon.offrafer.

Figaro och Bazil iBarberaren", Ka-door i.Konung för en dag", Biterolfi nTannhäuser«, Ström i „Muntrafruarna-', Peter -i »Nordens stjerna"Kungen i „Leonora", Italienaren i
nSilfverbröllopet«. Af andra rollersom hört till hans repertoar kunnanämnas Bertram iRobert", Landt-grefven i ..Tannhäuser", Daland i
,"Den flygande Holländaren", Ebn Ja-!"'" i Kungen iAida"Zampans andeiHornemanns »Aladdin»m. fl. under hans vistelse i Köpenhamn
dar han vid sitt första uppträdande
som Don Juan framkallade en värkliabifallsstorm. s

Algot Lange ingick 1876 äktenskapmed den finsk* pianisten Ina Förstensom uppträdt pä konserter och äfvengjort sig bekant som lycklig novellistmest under signaturen Daniel Sten

Breikort från Leipzig.
»l/s 99-

Sven Scholander konserterade här i
förra veckan inför en fulltaligoch nöjd
publik. Yvette Guilbert, som

— om
man får göra en jämförelse

—
UPP'

trädt här en kort tid förut hade knap-
past att glädja sig åt den prisande en-
stämmiga kritik, hvilken kommit vår
svenske sångare till del. Det musik-
kritiska Leipzig är naturligtvis ense
om att Scholanders röst är af under-
ordnad rang, men sättet att använda
den, det karaktäristiska föredraget,sam-
värkande med hans instrumentala och
vokala finesser, tillförsäkrar honom
applåder och inropningar.

För resten tog han saken ytterstge-
mytligt. Då han vid sitt inträde fann
belysningen af scenen något tvifvelak-
tig, begynte han en rad af belysnings-
experimentet.

CLEYELÅND
är den bästa velocipeden.

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda SpecialfabrikiFinland for
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.

Betydligt billigare än de utländska
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan50.
EMIL REHNBERG.

jandet, skilmiie\ 4,

Sunds t röm 's

ta
_d



LaHEN Torr Genuine årraks Punsch Guldmedalj i Paris 1889.
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Flyttnings- *

* Realisation
till betydligt nedsatta

priser.

Hela det nyinkomnavårlagret
inberäknas i slutförsäljningen,

■Hattarhela vårensom pågar
då materialenmonteras gratis,

köpas hos mig.

Konrad Björkegrens
Dam= och modeaffär,

snedt emot Brandkårshuset

QQQOOQOOO Interna!Borgå-Porter.
Vällagrad.

Välsmakande
Efterfrågad.

Omtyckt. Generalagenturen rör

_,_-_-__.-.._t^lfclAl_U_i_fci_Ui

Prenumerera
1 1 I

!"Mn f flt
JliluUirllldlll

per telefon N:o 13 57 kl. 12—4.

Prenumerationspriset för säsongen
.— maj) inklusive hembärning(sept,

per månad 75 penni

jjMUT" Annonser emottagas å Programbladets
kontor Mikaelsgatan 1 2 tr. upp (L'Urbaines kon-
tor) kl. 12 _, tel. n:o 13 57

.W¥ii.W¥llWf..lWP

onella Olvcksfallsför
Aktiebolaget iWien

meddelar billigast olycksfallsförsäkringar.

»inland: Mikaelsgatan !.
(__'Urbaines kontor.)

tm^zkm^m

i 1Franska Lifförsäkringsbolaget

mLUR B Al NE,#
l_f Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.

Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
ft§> Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- 0/\<W ringar af alla slag. Genom samarbetemed *S£
■J® sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- %i}j

baine et la Seine beviljas de försäkrade vid o\,;s5? sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, gyL
hvilka fullkomligt säkerställa såväldcii för-

j(g| ;"krade och hans familj, som ock de per- 0t
söner, med hvilka lian står iaffärsförbin- S*

»W delse för den oundvikliga förlust, som en
'Sfö sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 0)'
i>fe leren olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- g£!$S? skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
;f(fö premierna för hela sjukdomstiden och utbe- 0JA^ taiar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- gA
_*C^ lig och resten vid dödsfall. SsJj'
(lÖ| Bolaget L'Urbames försäkringar äro 0}

därför särskildt att rekommendera för her- äj;
___§? rar affärsmän, då det gäller att säkerställa

ifls| större affärsföretag genom lifförsäkring, 0}JmS emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- g£_>5p samma störingar svårare sjukdomsfall all- <§£(/
'fljg tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- &fo
As ges- och förlagsmanstora förluster. !§*?
(JJäb1 För dessaväsentliga fördelarerfordras
OT& icke några extra premier utan endast att &fa
V«C den försäkrade afstår från den årliga vinst- S:._§> andelen. ®J
fftjj| Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1 0)

|| Qarlvon t^lnorring. ||

ifivvmpjitfj

SäkringS Hulda Lindfors
Korsett

Sundhetslif

Helsingfors, Berggatan 10,

i

$
-S

T^_g

§. Champagne Q
3 Mont de Bruyére a,

& säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I
Serveras å alla större hotell & restaura- Ö*

j». tioner. PartilageiMio^^^ '
>__.

Ernst Tol.änder.
5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

Stor i'i-£: __■ ä;-C____.

REALISATION
Nya Glasmagasinet,

3 Mikaelsgatan 3
Till töljd af gårdens ombyggnad och före-

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

©scar l^kjesiz.

B^amßrini Restaurant

Bitte, löschen Sie die Lampe da
avs! Ist's jetz besser? Öder versuchen
wir lieber mit' m Leuchter da! So, so!
Ist' so gut? etc." Publiken hade ro-
ligt, kom istämning och många nord-
bor voro förtjusta öfver att få ha „ta-
lat med Schoiänder." Inropningar på
slutet, under cirka tio minuter. Det
sista jag hörde var Scholanders stränga
uppmaning till konsertbyrå Wolffs agent:
BAber morgen friih, hören Sie, brin-
gen Sie mir die Abrechnung!" Och
den blef han nog nöjd med.

S." O "
Tidningskolportören och den

rike lorden.
Har någon åtnjutit hela Stockholms"deltagande, så är det väl gamle »Tid-

nings-Boije", där han i ur och skur
larfvat omkring med sin stora, isäck-
väf insvepta tidningsbundt under armen.
Synnerligt lifligt har detta deltagande
vfrit' Qär man sett den, trots alt, jo-
Yialiske gamie halfligga om kvällarna
utanför Hotel Rydbergs stora matsals-
ronster. Det skulle ock komma att
j"sa sig, att just denna plats blef lyk-
wwingande för det gamla originalet.

-På Hotel Rydberg har sedan i mån-dags uppehållit sig en rik engelsk lord,

earl Rowley — en nära frände till
prinsen af Oldenburg — hvilken årli-
gen brukar besökaSverige och är mäk-
tig svenska språket. Pä sina prome-
nader har lorden ofta kommit isamtal
med gubben Boije. Han har gifvit
honom ganska afsevärda extra belopp
för tidningar och har slutligen lyckats
helt och hållet vinna gubbens förtro-
ende.

Nyligen inträffade så det excen-
triska: den rike lorden inbjöd den fat-
tige tidnigsmannen" på en middag,
hvars make väl Boije knappast ihela
sitt lif drömt sig. Den afåts inne i
stora matsalen åt Gustaf Adolfs torg

och lär ha präglats af den mest kor-
diala stämning. Boije hade dagen till
ära anlagt sin finaste garderob, och det
visade sig, att den gamle visst ej är

blott och bar", och att han ännu har
■ åtskilligt kvar af ynglingens koketteri.

Resultatet af detta sammanträffande
har blifvit, att Stockholm mister ett af

sinamest intressantaoriginal. Boijekom-
mer näml. att jämte lorden med kontinen-
taltågetbegifva'sig pa en liten Köpen-
hamnstripp, som möjligenutsträckes till
London. FörBoije, somsamma dag fyl-
de 70 år, hadeen del af hanskamraterIill
på kvällen anordnat en enkelkollaticn.
Denna torkade ru in, men tidningsbu-
den torde komma att vid kontiuentai-

tagets åtgång bringa „ålderspresiden-
ten" sin hyllning.

Sådant är lifvet. Ena dagen tid-
ningslörsäljare och den andra en lords
bordsgranne och reskamrat!

S. T.

Ett och annat.
Det fins folk som med störstapunkt-

lighet alltid komma — för sent på
teatern.

Modern konst. —
nDet där landska-

pet tycker jag att jag känner igen."
Målaren: Ar du galen? Det är

ett porträtt af min onkel!"
rJa, tyckte jag inte att det föreföll

mif bekant... jag känner ju honom
också."'

Grefvinnan aktrisen. Oomtese Russel
var för icke många månader sedan en
af de mest strålande stjärnorna iLon-
dons allra finaste societet. Nu är hon

\ pä god väg att bli en Btjärnaa af först

rang iden engelska teatervärlden. An-
ledningen till att den firade grefvinnan
öfvergifvit Londonsocieteten är den„sensationella" rättegång, som i fjol
pågick mellan henne och hennes man,
lord Russel, och som efter några för
båda parterna obehagliga afslöjanden
slutade med skilsmässa

Grefvinnan Russel, som äfven har
tillhört en gammal engelsk adelssläkt,
gjorde häromdagen sin debut istaden
Rlymouth som „dansösen" iA Runa-
way Girl" och firade därvid värkliga
triumfer både på grund af sitt goda
spel, sin vackra röst och framför allt
sin charmanta dans

—
en engelsk

skirtdance".
Det var för öfrigt äfven iandra af-

seenden en märklig föreställning, som
det engelska landsortssällskapet — ett
framstående sådant — bjöd på den
aftonen. Bland de spelande märktes
ytterligare tre högadligapersonligheter,
som ägna sig ät Thalias konst: gret-
vinrjan af Clancarty, grefvinnan af Ork-
ney och earlen af Rosslyn, alla tre nu-
mera väl kända och uppburna i den
engelska teatervärlden.

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

Franska liftörsäkringsbolaget

L>'-__Ji?baitie.
Generalagenturen för Finland: Mikaelsgatan I

V. Helanders
Vin & spirifuosahandel

Wilhelmsgatan Nio 4,

Innehafvare L. V. Relander. Telefon 1803

to graTTa t eIie rl



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

m

Ined högvederbörligt till aiu

af Kejserliga Ryska Mcdi-
cinalstyrelsen i S:t Petersburg

sälies det af framstående bakte-
riologer vitsordade och härintills

baktenedödandeoöfvertr.litade

medlet

Stomatol
Förtändernas och munnens vård Ledig annonsplats.Ledig annonsplats
i de flesta apotek och drogvarv-

f_t■magasin i hela Byssland samt i
5Finska Bokhandeln i S:t Peters-

burg

Nederlag

Wilkens &Petersen, S:t Petersburg
0. Nufowz, Moskau

Kontor & lasrer

S:t Petersburg,
Liteini prospekt N:o 15

Fredr. Edv. Ekberg.É Brefnaoner^.^^ Avg. Mv. HartwalL
Mineralvattenfabrik

Sadu å 20 psi

fJJL

Elvira a 15o7af utländska och irthom
Helsingfors, Aloiasleng. 2G,

gtg rikhaltigast.
ska sorter linierade och olinierade Wilhelmina åTelefon 169.

Firmatryck utföres billigt. 15 o:ilverkningen står
52 Alexandersgatan 52 hosDahlbergs Pappenihandel

Alexandersgatan 15.
nnde kontroll af filo-
sofie cHelsingfors loktor Hj. Modeen.mmmmwmmm Mmmmwmmm j Jacob Reincke

T-linillMl IT-lIIIHIHmilllillii... immun ■

JJotel JCämjx
MW I?a£l_£e_. "H____

JVJiddaöshuiii_Li I !■■
Aftonkonsert f_?. kl. 8

af

ganska JCagellef
Cajxmsaccfyi.

t l̂^

w
OgiJ <:;,^
ggfj—

■
<_" 04,?

>Am

Stickade varor
såsom strumpor, damasker, vantar, barnklädningargosskostymer, damkoftor, tuavästar, undertröjor,un-
derkjolar m. m.

Ullgarn
flere nyanser och schatteringar från .Fmk 5:50 till

aogre priser

Helsingfors,Mikaelsgatan 2Abo, Slottsgatan27.Viborg,Alexandersgatan 27.

Th. Neoirius.

Herman Lindell.
Specialaffär för *# Artist^ och Slitniatcriai^H

Lrir/ielßosiicfi _*▼__ som hraije siag af
bör nian naturligtvis alltid köpa

i^l RitiiiatorUilfrhamlelii 1$
enär densamma såsom varande ..SPECIAL-AFFÄR ovillkorligen erbjuder

storgta saranti för bästa vänj

Ma GeodetiskaHinstrumentVi/iUiiin.isk.-iB■
Östra HenriksgatanH**

Finlands enda specialaffär i förenämnda 5
Glödritningsapparaten■ är ovilkorligen

>JUHU den bästa
är ovilkorligen

den bästa
erhålles <~ -

Herman Lindell, Helsingfors

H.fors 189S. Huivudstadsbladets Xya Irvckeri

Herman Lindell
Erityisliike

ja Piirustustar^citasZ&rpiMoja sekä kaikenlaatinsia &iirUS}ustarpQita
ostetaan lie_vsfTai__-^^_B

SiltS syystS etta se E__.lTYlS.TTll_t_pi._y ""■__.. i
nmrhn» _ V . llliElÄA TälttämättSmästi tarjoaaj

5
snnnmman takauksen tararan hyrjydestä. 1Matemaatillisia <Se Geodetillisiä tijökalujaJ

Itä Henrikinkatu. _____!
Suomen ainoa eritvisliik» »h^h-"n^snike edella mainituissa osiss____i

HHlipiirustuslaite
on välttämättö- O t" *-<c t

mästi paras
°n välttämättö"

y7 mästi parasr*--°-«- »«~. iiDde^,lä,HelsinkL

5


