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IMya glasmagasinet SVEA"
Brand &. Lifförsäkrings

Aktiebolag-N. Esplanadg 37.
Kontor

Oscar Ålexiz. Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

1900.N:o 2.
»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. »»»

H. W. LILIUS, inkasso & Fastighetsbyå.

CO

T=3

Jakob Ljungqvists

AtelierFotografiska
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

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

Nya Tapisseri-
affären.

Telefon 3201Hagasundsgatan 2.

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment.

Vid partiköp rabatt.

El Viso
å 15 p.

en mycket god Holländsk Cigarr fås i
Bromans Cigarr & Tobaksaffär.

Uninonsgatan 27

Helsingfors Elektriska
Belysnings Åktienolag
Kasärngatan 27. Telaf. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgih-es hvarje söndag, onsdag och fredag

Söndagen den 2 September.

Geogsgatan 16, Telefon 2770.

Svenska Teatern.
ff-s: ifjo-— ■

—
-~7s~d

Söndagen den 2 September 1900
kl. 7," e. m

För andra gången

Kärlekens krokvägar.
Komedi i 8 akter af Tor Hedberg:

Personerna

Fru Drake
Prk WikiundMagda, liennes svärdotter, enke

Assessor Wallert \\r Castpgren

Edgard Tofte
Kapten Bränder, vid flottan Hr Sandberg

Hr SvedbergKapten Ollvon, vid armén
Fru Ella Rynius

Badgäster

nnvnrande tidHandlingen försiggår vid en större svensk badort

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring 10 e. m.

Sundströms Fotograiiatclier, Fabiansgatan 27

team STBIX SM- åMttM.
Fabriksaktiebolaget Strix Tehdasosakeyhtiö

Helsingfors

Ledig annonsplats.

IWAGMSifi DO HORD.
Ordres

Äkta Benediktiner
Munk Likör

upptagas al
Emil Åström

Helsingfors, N. Magasinsg. ITel. 231
(Enda representant for Finland!

..SKÅNES Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:

HOTEL KAMPS KAFÉ.
A.TELI^^ A.POLLO.

er.P. DYREHDAHL Pol° or duss(j
t

ografisk Ateli
visitkortstorma+ å 6 mkf

J. H. Wiekels
Vinhandei.

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

Avg. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

Tillvärkningen står under kontroll af
Filosofi D:r Hj Modeen.

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

Westerlunds reataurant.
Hörnet af Nikolaj & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär
Norra Esplanadg. 37 Telef 1727,

Välsorteradt lager, billiga priser.

Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.

Ensamförsäljn. af JouvillS & C:o's
i Grenoble världaberömda handskar.
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Ledig annonsplats

Kontor Vestra kajen 18
G. F. CARLANOER.

N, Esplanadg, 31.
(Catanis hus)
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Harald Wasasejemas BLOMSTERHANDEL, Skiinaden4.
BODEGA ESPANOLA

(Etablerad 1883)
Helsingfors.Ledig annonsplats

Försäljningiparti och minut afendast äktautländska
Viner &

Spirituosa.
Emma Kriill's

MODEAFFÄR
Nya. Barnyarderobea

\,^'i Ständigt lager af färdiga
lnneh. Emnta Wickström

Glogatan 3, BARNKLÄDER.jCsV-^v^
är ständigt försedd med det nyaste ibranchen och
utför förstklassigt arbete.

h j"j £^i--:s'sf\ Beställningar emottagas.
y K. F.LARSSON

IRISHililsirr k it Co, Reims 21 Alexandersgatan 21

Champagne
Sedan stor prisnedsättning på samtliga iaffären förekommande artiklar numera egt rum

inbjudes allmänheten att vid behof af
Möbler, Möbeltyger, Mattor, Draperier,

Lampor, Vaser etc.finnes i lager hos herrar
vinhandlare. göra besök i vår affär och hoppas vi kunna

fullt tillfredsställa ärade kunders anspråk med
våra nuvarande priser.

Aktiebolaget IRIS. 21 Alexandersgatan

Första Rysskn FörsäMffsbokffet
Ledig annonsplats grundadt 1827 Generalagenturen

N. Magasing. i. Telef. 231.
Brand & Olycksfallförsäkring

Ledig annosplats

Ledig annonsplats

g-H^ fe 2 «-"

:— tu (« fl
-

"Z3 " , *-" ' '' Specialaffär för Korsetter.
cc S

Svenska prisbelönta & andra utländskafabrikater ialla storlekar samt prislägen.
Största urval af korsettfjedrar & planschettertill billigaste priser, hos

O. Grundström.
N:o 48 Alexandersgatan N:o 48Geo: Sayer.

Cognac. Ledig annonsplats

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert Table d'hote &~å la carte.

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödar kolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent ibakteriologi vid K.JKarolinska Institutet i Stockholm. WL
D:r Axel Holst, Professor iallmän helsovård

vid Universitetet i Christiania.

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

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

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

ratorium å Kliniska InstitutetiSt. Pc-
tersburg.

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vidFarma
ceut. Institutet i Stockholm, m. fl.

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

Itgfi><faFfrttl<lk^iiffldiit*Tl

Den enda värkligt praktiska SKKIFMASKIN
som finnes är

IiA 313tONDf

som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.
Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien.

4f4*4*4?4*4fsf4*4f
stams lamm
(Hotell Kamp)

Skolböcker & skolmaterial,
af alla slag. In- och utländska
papperssorter. — Finska kuvert
i rödt och gult för korrespon-
dens på utlandet.

Helsingfors, den 1 september

1900
Programbladet begynner i dag åter

sin värksamhet efter en ofrivillighvila
på tre månader. Förstå oss för al
del rätt. Programbladet har icke varit
indraget, som alla andra större tidnin-
gar nu för tiden. Nej, censurkomitén
har icke ens tänkt på att indra oss.
Men vi ha' indragit oss RJälfva. Vi
ha varit tvungna därtill, emedan sven-
ska och finska teatern, populära kon-
serterna, med ett ord alla bildandenöjen
varit indragna under sommaren, ty pre-
stationerna iBrunshuset ha icke kurmat
räknas till bildande nöjen. Och så ha"
vi dessutom icke velat vara sämre än
alla andra tidningar. Programbladet
följer alltid med sin tid.

Alltså, vi begynna i dagmed samma
program som förut. Något eget pro-
gram har Programbladeticke, men tryc-
ker fortfarande andras. Iår ha' vi
ert nytt till. herr Lindens opera-tourné-
program. Tyvärr blott i september.
Vi hoppas herr Linden skall göragoda
affärer här. Det är länge sedan vi
hört svensk opera i B ■-. I
oktober begynna populära konserterna

Den numera europeiskt ryktbare Kajus
med sin lika ryktbara filharmoniska
hoppas vi också skall göragoda affärer.

Likaså önska vi att våra annonsörer
skola göra goda affärer, hvilket också
ovilkorligen komme att ske om de blott
flitigt annonserade i Programbladet
yVärldens låsta annonstidning". Kom
ihåg att »ingen har annonserat sig fat-tig iProgrambladet". Lediga annons-
platser finnas ännu några

Redaktionen
-«"►-

Mignon

Första akten. På ett värdshus ien
tysk småstad har en skådespelaretrapp,
som för tillfället är utan engagement,
tagit in. Philine är truppens prima-
donna, Laertes en af dess medlemmar.
En gammal avagsint harpspelare, Lo-
thario, går omkring bland gästerna och
blir bjuden på en bägare vin. Jarno
kommer äfven dit med sitt akrobatsäll-
skap och zigenarband. som dansa för
pengar. Slutligen skall äfven Mignon
utföra sin äggdans, men sårad af det
kalla skratt, de djärfva blickar, som
möta henne, trotsar hon sinherres vrede
och vägrar dansa. Jarno rasar och

höjer käppen mot henne, Lothario kai
ej försvara henne, —

då inkomme
Wilhelm Meister och räddar henneHon tackar honom, och sedanhaa haft
ett samtal med henne, köperhan hennefri från Jarnos tyranni och ämnar an-
förtro henne åt goda människors vård.
Hon vill följa honom, klädd till page.
och slutligen ger han sitt bifall härtill.
Wilhelm gör bekantskap med Laertes
och Philine, den senares koketteri gör
ett visst intryck på honom, och då hon.jämte hela truppen, blir inbjuden till
en baron von Rabenstein, för att med
sina dramatiska produktioner illustrera
en fest, som han skall gifva, och honerbjuder Wilhelm en plats i sin vagn,
antager han förslaget. Philine har en
annan tillbedjare, Fredrik, enung sprätt.
brorson till baronen, som hon behandlar
ganska kallsinnigt, och som ej ser Wil-
helm 3leisters framgångar hos den sköna
med blida ögon. Mignon bjuder sina
gamla kamrater i zigenarbandet farväl
och följer sia nye herre.

Aifh-a akten. Philine är isin bou-
doir sysselsatt med att läsa kärleks-biljetter. Wilhelm kommer, följd af
Mignon, som ärklä Id tillgosse. Piiiline
koketterar för Wilhelm;, och lockar slut-
ligen ur honom en kärleksförklaring,

till stor del för att plåga Mignon. Då
denna blir ensam, söker hon att med
sin gamla zigenarvisa förjagaallasorgsna
tankar, hon dansar och leker, speglar
sig och profvar påskämtPhilines smink
på sitt eget ansikte. Slutligen störtar
hon ut i rummet bredvid för att till-
fredsställa ett infall, hon fått. Fredrik
kommer in genom fönstret, glad åt att
åter vara i förtjuserskansnärhet. Han
påträffas af Wilhelm, de råka i ord-
vexling och draga slutligen sina värjor,
men skiljas af Mignon, som inkommer,
iklädd en af Philines klädningar. Fre-
drik går att hämta Philine. Wilhelm
säger åt Mignon, att hon måste lämna
honom, de säga hvarandra farväl, och
öfverraskas af 'Philine ochFredrik, just
då han till afsked sluter henne isin
famn. Da Phiiine hånfullt säger, att
lon kan skänka henne klädningen, sön-
lersliter Mignon dess spetsar och stör-
tar ut.

Aifh-a tahhin. Utanför det festligt
upplysta palatset irrar Mignon omkring
och är just på väg att störta tigi vatt-
net, då hon får höra sorgbundna har-
; r'~lag, och Lothario inkommer. Hon
klagar sin nöd för honom, och då applå-
der och jubelrop höras iran festen, där
PWtoe just ;;-ar triumfer, önskar

oj



AXEL PIHL6REN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889

Ledig annonsplats

Kaisaniemi restaurant
rekommenderas för enskilda säll-

skåp & tillställningar

G. A. Wickström.
Seklädnads-BoSaget Aalto & C:o

Bangatan N:o 9. Telef. 15 05.
Kostymer, Paletåer och Benkläder för fest,

isit-, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om-
orgsfullt.

Godt material, fin snitt och skickliga arbetare,
'riserna särdeles moderata.

Färdiga kostymer,paletår ochbenkläder på lager.
Frackkostymer uthyras.

Beklädnads-BolagetAalto&C:o
Bangatan IST:o 9. Tel. 15 05.

Ivar Schoultz

Linoleumaffär
Boulevardsgatan 28.

SUOHI. TEAATTER!.
Sunnuntaina Syyskuun 2 p:nä 1900. K:lo 8

Alennetuiila hinnoilla

ull lifiirtcii rviistii.II
(Der Raub der Sabinerinnen.)

4-näytöksinen huvinäytelmä. Kirjoittanut
Franz von Schönthan

Henkilöt

Taavi Pesonen
Mimmy Leino.
Olga Leino.

Martin Gollvitz, professori . .
Frederike, hanen rouvansa . .
Paula, heidän tyttärensä. . .
Tohtori Neumeister
Marianne, hanen rouvansa . .
Karl Groos. viinikauppias . .
EmilGroos. teatterinimeltäänSter

Hemmo Kallio,

ElliTompuri.
Isakki Lattu.

neck. hanen poikansa. . .Pietari Alpo.
EmanuelStriese, teaatterin johtaja. Adolf Lindfors
Roosa, Gollvitz'inpalvelustyttö . Mimmy Lähteenoja
Auguste. Neumeisterin palvelus-

tyttö

Meissner. koulun vahtnncstari. . Otto Närlii

Tapahtuu saksalaisessapikkukaupungissa
(Aika nykyinen.)

Ovet avataan k:lo '/a 8. Näytäntö alkaa k:lo 8
ja loppuu k:lo '/a""

m §
% Franska Lifförsäkrings- #
1 "° la° et t§ ' w i
irURRAINE 1l.uiiuniiiL9|

Aktiekapital:12 miljoner Frcs.
ijnC Garantifonden: 98 miljoner Frcs.

Bolaget meddelarfördelaktiga försak- gft
ringar af alla slag. Genom samarbetemed *%£?
sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'L"ra //
baine et la Seine beviljas de försäkradevid
sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, 'Jgj'
hvilka fullkomligtsäkerställa såväl den för- <*e)j
säkrade och lians familj, som ock (le per- @fr
söner, med hyilka han slår iaffärsförbin- 3?
delse för den oundvikliga förlust, som en
sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- jSÖJ*
ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- >*jy
skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
premierna för hela sjukdomstiden och utbe- @h'
taiar % af kapitalet, om sjukdomen är obot-
lig och resten vid dödsfall.

|JJ}« Bolaget L'Urbaines försäkringar äro ffix
s£ därför särskildt att rekommendera för her- Jg:

rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
(JgY) större affärsföretag genom lifförsäkriug, &fi~gk emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- jt^*zz), samma störingar svårare sjukdomsfall all-
@hi tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- ä9J)W ges- och förlagsman stora förluster.

För dessaväsentliga fördelarerfordras J§JJ'
éSjö^ icke några extra premier utan endast att @h
jj*. den försäkradeafstär från den årliga vinst- ss?

andelen.élfth Generalagenturen:H:fors, Ö. Henriksg. 1. &fr,

Qarlvon Jfinorring.

Ledig annonsplats

Gambrini Restauram.
Sivori & & 4f
& Merikannon
IBlstii©isßiikasffiii

Wiipurissa fHelsingissä
Aleksanterinkatu 21. >{j Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. \l> Tel. 29 22. ®

Ledig annonsplats

Helsingfors Elektriska w
w Belysnings Aktiebolag

Kasarminkaiu 27 Telef. 916

Toimittaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

0000 ">OC
Mineralvattenfabriken

ganifas
Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8

Telefon 31 91.

iQQOGQQGO o

000

rekommenderar sina tivärkningar

Största och bästsorterade lager iFin-
land af alla slags

Möbler
till allmänt erkänt

hos

Jiln PaisÉf
Helsingfors, Brunsgatan 12

OBS! Till landsorten sändes fritt em-

balleradt samt nedkördttilljärnvägellei
ångbåt

billigaste priser

hon, att alla må förgörasaf eld och
brand. Den svagsinte gubben hör detta
och skyndar ut.

Alla komma ut ur palatset, och Phi-
line omgifves af beundran och hyllning.
Hon skickar i sitt öfvermod Mignon
att hämta en bukett, som hon glömtå
teatern, och denna går, fast hon vet
hvad som förestår. Eld bryter ut i
palatset, Wilhelm skyndar in att rädda
J-tignon, och i samma ögonblick som
det störtar samman, kommer han ut
med henne afdånad isina armar.

Tredje akten. Wilhelm och Lothario
ha fört ilignon, som varit mycket sjuk,
till Italien, och här vaka de båda öfver
henne. Då Lothario får höra att de
befinna sig på en grefve Cypriani slott,
synas minnen vakna ihans omtöcknade
sinne, och han går, förbjudande Wil-
helm att följa. Mignon kommer och
Wilhelm säger henne, att han älskar
henne. Philine, som följt efter dem,
höres sjunga utanför, men Wilhelm upp-
bar, att det blott är Mignon, han
älskar och hon tror honom. Lothario,
som ej är nägon annan än Cyprianus.
som irrat omkring som harpospelare,
Bökande sin dotter Sperata, som bort-
Btohtg af zigenare, inkommeri enprakt-
iuU drägt, bärande ett skrin, hvari han

Tobaksfabriken

"SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommende
ras åt tobakskännare; försök ..Casino

I", Samson 2" (Trämunstycken)
och "1899

Kommissionslager iHelsingfors hos

Frans Lindberg.
Alexandersg

bevarar minnen af sin dotter. Han
visar dem för Mignon,härunder vaknar
hennes minne, och Lothario återfinner
i henne sin begråtna Sperata. Han
välsignar Wilhelm och henne.

* <> '""
Notiser.

Ett minne från Richard Wagners
vistelse i Paris. Ur senast utkomna
häfte af förre ministern Oliviers me-
moarer erfar man för första gången
om en ung grekinna Sopliie Kalergi,
som under Wagners vistelse iParis
för honom utbetalte ett skuldbek
11 000 francs. Det var nämligen den
förlust hans konserter där medfört.

Dessutom offentliggör Olivier några
rätt kuriösa data med anledning af de
intriger man där satt iscen mot Wag-
ner och hvilkas upphofsman och huf-
vudledare var ingen mindreänBerlioz.
Vidare omtalar exministern huru svårt
det var att iParis finna en öfversättare
för »Flygande holländaren", Tannhäus-
er", ,,Lohengrin" och Tristan". Slut-
ligen lyckades man fiska upp en stac-
kars sate sysslande med privatlektioner,
som åtog sig arbetet mot det lockande
anbudet af 1.000 francs, men ej ville
att hans namn skulle komma inför of-
fentligheten. Denne fattige öfversättare
bar emellertid namnet Challemel-Lacour,
Sftdermera president i franska senaten.
Öfversättningen som utgick under titeln
..Quatre poémes d'opéra" — utgör i
vara dagar en bibliografisk raritet.* **

Wägnerrepresentationerna iBayrenth.
Det är numera definitivt bestämdt att
nästa urs Wagner föreställningarskola
äga rum i Bayreuth. De komma att
omfatta Xiebehmgenring ("2 ggr) Parsi-
fal (7 ggr) och Fliegende Holländaren"
(o ggr)- Det är nu första gången
..Flygande Holländaren'' finnes uppta-
gen på Bayreuth programmen. Bland

redan engagerade konstnärer är att
märka Erich Sohmedes från Wien som
skall sjunga Parsifals och äfven Sieg-
frieds partier, Van Royv äfvensom fru-
arna Gulbrangon, Sohumann-Heink och
Wittig. Den musikaliska ledningen
omhänderhafves af Sieglried Wagner.
Parsifal" skall dirigeras af kapellmä-
staren Hans Richter från Wien, för
första gången i Bayreuth. Sedan år
1882 harva fyra orkesterledare delat
äran häråt: Levi, Fischer, Motil och
Seidl.

„Syster Verau är titeln på ett nytt
treakters skådespel af Ludvig Perthes,
hvilket sannolikt under först infallande
säsong kommer till uppförandeå någon
af Berlins större scener. Ucderhaud-
lingar pågå med flera. Därefter blir
stycket tillgängligt äfven för andra
teatrar iförlag hos firman Entsch som
i sådant syfte öfvertager detsamma.

prick alltid
Moaopole sec"!>>i



Wm EKBERG. Cognac-. Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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(Direktion: Emil Linden)

Nlangaen den 3 September 1900 kl. 8 e. m

Opera i4 akter af Amhroise Thomas.

Mignon
Philine
Wilhelm Meister
Lothario
Laertes
Jarno
Fredrik
Antonio

Borgare, Zigenare, Skådespelare, Herrar och Damer
Bondfolk. (Första och andra akteniTyskland

Svensk Opera.
I1 lIS mim

gifves
För sista gängen

onJEfcfl BKS&

Öfversättning af Frans Hedberg.
Dirigent: José Eibenschiitz

Personerna
FrökenMatilda Keyser

Asta Pera.
Herr Axel Lindblad

A.lbert Arweschoug,
Herr Carl Carlander

Richard Lundin,

Fru Marta Carlander
BTerr Carl Samuelsson,

den tredje iItalien omkring 1790.)

V Smakfulla och vackra v
Vy-Postkort J

Största och rikhaltigaste lager.

J Mycket billiga priser.

i Dahlbergs Pappershandel, J
Alexandersgatan (5."

Norra Espianadgaian 23. »

l& ifcÉliyH

mStrå- k Filtelt-
faft AMolapt

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

FiStls^ttar
föl

Damer & Barn
UnderkjoEar
Wißitertlusar

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

wrnmwwm
Fredr.

EUtri

ALEXANDERS TEATERN,
Tisdagen cl. 4 September 1900. kl. 8 e. m

gifves för första gången

Regementets Dotter
Opera comique i två. akter af Gaétano Donizetti
Första akten indeladitvå afdelningar Dirigent-

Kapellmästare Gross.

Biljettpriserna:
2 o. 3 radenLänstolar: 1 7 Mk. - p

Stolar 4, 5 o. (5 raderna
7. 8 o. 9

Loger

Benoar loge stolar
Bel-étage
Bel-étage-balkong
Partergalleri
2 radens loge, framplats

Paradis

Obs. Till dennarepresentationgälla rödabiljetter
Onsdagen den 5 September 1900. kl. 8 e. m

gifves för andra gången

" 50 „

jl Champagne Q
3 Mont de Bruyére å
,q säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- Ö"'
tioner. Partilag-er hos U

Ernst Tr.no»rf O« b*
S^Magäsmsöätär^ä^hl/^uS43

Telefon 27 80. Telefon
Velocipeder emottagas till förvaring öfver vin-

tern. Maskinernarengörasoch justerassamt ärobrand-
försäkrade. Alex Pelanders Velocipedaffär.

Helin &, Wasiljeff 8. Fabiansgatan 8.

Ledig annonsplats

\ LÉvM..ii JJUiiIU!! XfLUUII
massör och sjukgymnast

Kyrkogatan 5 Telef. 30 57
fr. 11--1 och 6--7 e. m

(ienomgått fullständig teoretisk
och praktisk kurs. Mångårig
klinisk praktisk specielt ikirur-
giskafalL Behandlar såväl da-■icrmr.mer som

Ledig annonsplats

sPrima"
tillverkad af fin turkisk tobak.
brit, endast hos

Fredr.

är en nv

Papypos§,
Iparti, från eget &

Edv. Ekherg.
52 Alexandersgatan 52

rekommendera]

Fr!v FkhprfiLUV. Li\BJölil.it

k Konditori
52 Alexandersgatan 52.

Helsingfors

Ledig annonsplats

Ledig annonsplats

Helsingfors, HutVudstadsbladtts Nya Tryckeri, 1900

„ bakplats
galleri
literaloge plats

Regementets Dotter,

Ledig annonsplats

H:föi's Kemiska Tvättinrättning'
(Mimmi Talen)

Andregatan 15. Telefon 507
Vårkostymer m. m. rengöras

fort, väl och billigt


