
Lager!
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3Tidning för Helsingfors

jNya glasmagasinet manSVEA"
Brand & Liffcrsäkrmgs

AktiebolagTeatrar och Konserter.N. EspSanadg 37.
KontorOscar Åiexiz. Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 111. Fredagen den 24 Maj 1901.Z<
»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. *»»
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Jakob Ljungqvists

AielierFotografisk
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg. 2.)
Telefon 2453

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

modernaste- « «" * CapeMager!
af förnämsta engelska $ Trän-
ska Tabriker " " " " "

d Rullgardiner $ " «
p « « " « Einoleutn' i fielsingfors flya tapet-flffär

Unionsgatan 32 " « « «

IbM.l^OVåttOPi
40 Alexandersgatan 40

Telef. 21
-

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag!
Kasärngatan 27. Telef. 916. J

Serverar elektrisk belysning. J
Säljer elektriska materialieiÄ

.v.■^..^^^fc:tj^^-*^S^■ct^'^Hm-^Sr^i»**^n^Sj!^^*l
-^'■^S

Lancelot.
Mäster Hilarius
La Chantorelle
Loremois . .
Pater Maximin
Broder Balthazai
Broder Basilique
Broder Benoit
Alesia . . . .
Fru Hilarius . .
Ghiduline . . .
Jozse
Kn notarii

Georgsgatan

Fredagen den 24 Maj 1901
kl. 7,30 e. m

För fjärde gången

Musiken af E. Audran

Personerna

Svedberg
Hultman

Lindström
Fru Castegren
„ Lindh.

Tscbierdischii
l'Yu StllVrllnu
Hr Preclit.

Arbetare och Arbeterskor bos mäster
1[ilarius; Ibröllopsgäster.

«Ä

& Spirituosahandel
Skilnadsgatan 19

Telefon 310.

Johan Svensson.
Sandviks 2Sorra kajen N:o 17, d. v. s. Sandvikens ångsåg,

Svenska Teatern.

nr k afy
Komisk operett i 4 akter af M. Ordouneau

Frk

Mmikai

Börjas ki. 7,30 och slutar omkring kl. 11 e. m

Sundströms
Fotografiatelier,

Fabiansgatan

A. W. ERlunö Co.

FöretaklassTapetserare och
Dekoratörsverkstad.

[Adress
Telefon 33 80.

27,

3

Arabia Föi?§älj-

Vin-(lnneh. Q. F. Stockmann)
Glog. 2, Hotel Kamp

Utställning af fabrikens samtliga till-
värkningar, såsom:
Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,

Blomkrukor, Vaser m. m

äfvensom af

Uttala Qlasbtuiks
tillvärkningar, såväl enkla som slipade
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,

Kannor. Ostkupor m. m

SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:

A.TELIER A.POLLO.
C. P. DYREUDAHL Fotografisk Atelier.

H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå.

MAGASIN DU MORD.

6, Telefon 2770.
">■»§

B. Ulickels "13.
JSrraKs Punscb,

prisbelöntmedguldmedaljvid
många utställningar. Högsta
utmärkelsehederspris (Diplö-
med'honneur) vid utställnin-
geniBordeaux1895.

Avg. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors Telef 169.
Tillvärkningen står under kontroll af

Filosofi D:r Hj Modsen.

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

# # blomsferj)ai)dcl
exandersg. 46. Tel. 276

iii ii* 0. Stenberg å C:o
Tricotvaruaffar*

(G. Taht f. d. filial)
Norra Esplanadg. 37. Telef. 1727

Välsorteradt lager,
billiga priser

Underkläder (Lahmanns)ylleoch

Handskar Jouvins & C.-o's öre
noble världsberömda atvensom an
dra goda kvaliteter

I

@.H. @:o
&G G G I^cims ©0 0 ©

säljes bos Rerrar vinhandlare
och serveras å alla förstakläs-
sens restaurationer o o o

Relsingfors
6. JK. fijelt Generalagent for Jinland

«4<4«4444«<444
Kontor Vestra kajen 18

C. F. GARLANDER.
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N. Espianadg, 31.
(Catanis hus)



HaFald Wasastjernås BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4. i
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Städernas i Finland
Brandstodsbolag

Bodega EspanoSaPuKimo= ja — . .===== Osuuskauppa
Ratakatu n:o 0. Cclef. 13 05

(Etablerad 1883) Helsingfors

0. V.for lösegendom parti och minut af endast äkta utländska
r försäkringar till ,i^;i pr-

l i.l '_- Wlopp hva Suosi:etaan pukimia kevatkautta ja kcsää varten
Uutuuksia en saapunut! VINER & SPIRITUÖSA

r varitde

Oskar Hakulin
"in Al- _atan 4 Nya BarngarderobenBeklädnads- $=== andelsbandels Ji» B. \nf \ Ständigt lager af färdiga

Batr^fäderBangatan D:o 0. Celefon 15 05.
Uar Si sommar kostymer rekommenderas

Obs.! nyheter bafea anlanat ilFÄ^HrFNVfS Beställningar emotttigas
K. i'. Larsson

-:3?

Henrik Sahns'Sidenfelbhattar
J prima qvalité | Amykos, Gahnelit,

tvålar tn. tu.
Fmk. 15 & 20

Filthattar föi
oider:genom Ernst Tolander,herrar & damei

S.jMagasinsg. 3 Telef. 18-14,

Wår & Sommarmössor
Resmössor m. m EifförsäliFings " *

* * i» JlHtiibolaget Ulctoria
Joh. Wecksells Hattmagasin i Stockholm

meddelar Eifförsäkrittgar på;förmånligaste vrlkor
,6. B Rjelt. Generalagent för Smland30 Unionsgatan 30

norra Kaicn 4 CelCf. 9 45

C^^^^3
LifFörsäkringsboiaget

s_ The Mutual Life

"
-i-JQ_ *-^ Ö-M

ää! i
Stiftadt 1843.

Samtliga fonder: Fmk. 1.688,000,000
Vinstfond: Fmk. 280,000,000: —

Kela vinsten
"2 & o tillfaller de försäkrade

■£, J^^^^^^s BMEIIMIIIMWCTBI Nya försäkringar år 1900. Fmk. 912.000,000
r di Den enda värkligt praktiska Skrifinaskin som Nya. betydelsefulla fördelar! Begär prospekt!

€. E. Knapes Skrädde- tinnes är Generalagenturen för Finland:
Alex. F. Lindberg.

Helsingfors. Alexand.ersga.tan 48,HÄMIVSOND,rietabliscment. som skriiVer alls språk och stilar
Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o HelsingforsNyajMusikhande[Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien S f~abiansgatan 16,

|I Vår nya illustrerade katalog of-
jj ver musikinstrument har utkommil
ip, och sändes franco på begäran^H

JKwk OBS,! För hvar o^h enI
wklf\ P''3a sa^er I

Fazer & WesterlundH

00#0"* 0 0 m
!äm|4agefsfa^s

Bo^ai)del.
Reforrrj-Brefordoarer)

tjänar som registrator och brefbevarare på
samma gång. Ny yppfinning-, som röut största
erkännande i utlandet. G.E.Lindgrens Borsibinderiaffär,

Alexandersg. 46. Centrals hus.
Alla sorters finare och gröfre Borstar &, Penslar,

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

Pris 5 Fmk

Anderssons nya' patentbläckhorn Oufverträff-
Pris Fmk 4:50,fllexanckrsgatan 17.

nnoral^ällctranc Roctonronl
*a hela dagen. Större & mindre Middagsbeställningar, Sexor från 2:50nebiduram till högre pHser Aftonkoncert fr. ki /2 8~n.
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Svenska teatern

Det torde förvånat mången att sven-
ska teatern anordnade sitt lotteri till
förmån för sin pensionskassa först i
slutet af säsongen, dä man kan antaga
att det allmänna intresset för lotterier
är betydligt mindre än annars. 3len
detta förhållande berodde icke på tea-
tern. Densamma hade därför äfven
försökt att genom ett tilltalande teater-
program öka intresset för lotteriet. De
från tisdagen återstående lotterna hade
i onsdags en strykande åtgång och
torde därför resultatet för pensionskas-
san bli!vit det bästa.

Tisdagens program upptog en nyhet
för Helsingtors-publiken. Ordouueaus
operett -Dockan", med den lifliga,
vackra och melodirika musiken ai An-
drån har öfveralt där den kommit till
uppförande, vak: det Ulligaste bifall.
Också rättfärdigade tisdagens premier

det rykte, som föregått operetten, och
svenska teatern kunde inrangera afto-
nens tuccés bland de främsta, den vun-
nit pä operetternas område.

Uppränningen till stycket är icke
synnerligen originell, men texten är be-
handlad pä ett älskvärdt och altigenom
roligt sätt, som gör densamma synner-
ligen underhällande. Dä dättill kom-
mer den vackra musiken samt att uti
stycket rinnas flere rolier, af hvilka
nman kan göra något

"' kan man icke
känna förvåning öfverdetsammasfram-
gång.

..Dockan" fick vid sin premier i tis-
dags det mest lofvärda utförande. Det
största intresset knöt sig vid fru Caste-
gren, innehafvai innan af titelrollen.
Fru Castegrens charmanta apparition.
vackra, vålakolade stämma samt altige-
nom goda spel förskaffade henne en
välförtjänt framgång. De svåra scener,
då hon skulle föreställa docka, gjorde
hon synnerligen illusoriska och vann

äfven för desamma allmänt publikens
bifall. Bland öfriga roller på spinnsi-
dau ar att märkas fm Hilarius. utförd
pä ett berömvärdt sätt af fru Lindb.

Bland rollinnehai/arena pä svärdsi-
dan höjde sig herr Hultman betydligt
otver de öfriga. ILa Chanterelles
roll skapade heir Hultman någonting
af värkligt konstnärligt värde. Han
var helt enkelt storartad. Hans mask.
hans sätt att gä, hans sätt att tala

samt alla hans rörelser gäfvo en full-
ständig illusion af den gamle, sirlige
kavaljeren i empiredräkt. Dessutom
hvilade öfver hela hans framställning
en sann inspiration, som icke tillät
skattande åt smaklösa öfverdrifter. Be-
klagligt nog kunde icke herr Lindh så-
som LoremoLi ens iringaste mån fylla
sin uppgift såsom pendant figur tillLa
Chanterelle. Att herr Svedberg icke
af Mäster Hilarius roll lyckades göra
någonting vidare anmärkningsvärdt "be-
rodde j;å indisposition. HerrEggeling,en
enkom för operettföreställningarna från
Sverige hitkallad tenor, gjorde icke
synnerlig lycka. Hans stämma är vis-
serligen klar och böjlig,men den före-
faller dock något lör tuun och spröd.
Herr Bareklind såsom Pater Maximin
både sjöng och spelade lofvärdt; öfriga
mindre roller ut.ördestillfredsställande.

Orkestern och körerna, särskildt kö-
ren af munkar, utförde väl sina respek-
tiva partier hvarjämte uppsättningen
och kostymerna voro synnerligen an-
slående. Man torde därför kunna taga
tor gifvet att pä svenska tea-
tern ännu skall upplefva mänga före-
ställningar. — — A. W.
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<£ovis de Salignac & Co.

Cognac.
l:ma InSaid Linoleum

i ultramodarna mönster
A. B. Wicander & Larssons

nederlag
Richardsgatan 2,

Osakeytiö.
Aktiebolaa.
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AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj 1898 i Paris.
Specialaffär för Korsetter. SUOP/i. TEAÅTTERLKöp alltid från specialatYär: »törsta garanti, lager
och urval samt låga priser. Order från landsorten ex-
pedieras omgående mot postförskou. Vid beställnin-
gar uppgifves, bröst, hön och midjavidd. Perjantaina Toukokuun 24 p:nä 1901
O. Grundström, Helsingfors, Kl. 8

Ensainförsäljöre
Alennetuilla hinnoilla.för Finland, för Akt. 801. Svenska Korsettfabriken

* i. TUKKIJDELLÄ.T(aisar)ierr)i J^esfaurartf
Middagar, Bexor & servering å la Carte

Bes^lhiiiuiarlorenskildafestliglieter emot-
Hlelefon 223.

4-näytöksinen laulunsekainen huvinäytelmä. Kiqoit
tanut Teuvo Pakkala. Lavlut säveltänyt ja

tagas
sovittanut Oskari MerikantoQ. A. Wickström

Henki1öt** * r
Turkka, 1 Evert Suonio,

Tolari, Taavi PesonenReparationsvärkstads „ Aleksis IlautioHuotari t ukkilaisia
Kasui-i, TTuno SalmelaTJr, Kronometrar

Hemnio KalJioOterma,ocli tinare

:© ■

81 / H

m o Garanterad prima arbete

Präcisions-Instrument Maija. kaupustelija Kirsti Suonio

Emil FalckPietola, talokas"I LilliHögdahlKatri, hanen tyttärensä
Ständigt lager af val justeradeal Anni, mökin t}'tär Ahna Auer

cch FickurVägg- Iiättäri Eino SalmelaPH

Urkedar m. m Pölhö-Kustaa,lybytjärkineup sika. Olga Leino
Poro-Pirkko Mimmi Lähteenoja.

loap §c^otiliz Hilma 1tantanenPahna-Maija

Leena Veera Juvelius
Taurila, lautaraies lisakki LattuLirjoleuroaffär Pietolanjpalvelijoita, tukkiJaisia, ja kylan tyttöjä

Ovot arataan k:lo \/.-,H. Näytäntö alkaa k:lo 8Boulevardsgafat) 26

HH IZRflftflTlKP'* $KräMerietablissemetu $Klädeshandel

s»Helsingfors Elektriska

o

Belysnings Aktiebolag
Kasarminkatu 27. Telef. 916

Toimittaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

6aibrinl Restaurant
eoeoooooooQOOOQ

MineralvattenfabrikenSivori & 4f 4f
4f Merikannon §anifa§
l*istis»siiak:tNiiiii rekommenderar sina tillvärkningar

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

Wiipurissa|Helsingissä
Aleksanterinkatu 21. jjj W!;ulimirß

Tp.l. 5 42. » Tcß
inkatu 20
29 22. OOOGÖOQ©
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Notiser.
Tolstoys skådespel Mörkrets makt*

har uppförts första gången a Wilhelms-
teatern i Stuttgart. Värkan af det
öfverväldigandestycket, som innehåller
många uppskakande scener var ovan-
ligt stark, skrifver en recensent. Äfven
konungaparet, som bevistade föreställ-
ningen, lade i dagen ett lifligt intresse
för dramat.

Hofteatern i Karlsruhe har under
titeln ..Der geschwätzige Barbier1'med
framgång återuppfört det gamla danska
lustspelet af L. von Holbergibearbet-
ning af Edward Devrient.

Berlins teatrar, k k. skådespelshuset
har Shakspeares ..Macbeth" med bästa
framgång uppförts i ny iscensättning
och utstyrsel. Titelrollen spelades af
Matkowsky för första gåugen, hvilken
lönades med lifligt bifall. — Två nya
skådespel nMorgen" af Georg Reicke
och ..Wiederfinden"' af R.Rittner giujjo
för första gängen öfver scenen å Dent-
sches Theater. Endast det sistnämda

stycket väckte något större intresse. —
Eesidenzteater har för första gången
uppfört den lillakomedien„Artikel330"
af G. Courteline, hvilken genom några
starka witzar framkallade munterhet,
men iallmänhet endast iögaframgång.

*
Det nya historiska lustspelet »Lysan-

ders Mädchen" af Widmann rönte bi-
fall å hofteatern iKarlsruhe. Förfat-
taren, som var närvarande, inropades
upprepade gånger.

.1. liofteaiern iStuttgart har Puccinis
opera ..La Bohéme", med stor fram-
gång gått öfver scenen, Framställar-
nes förträffliga prestationer fängsladei
hög grad publiken.

J Leipziguppnådde å Altes Theater
en ny fars ..Die Liebesprobe" af Th.
v. Trotha och Jul. Freund vid första
uppförandet en lifiig succés de nrc,
ehuru det med förbrukade farsmotiv
utrustade stycket icke hade mycket att
bjuda på af osökt komik och lyckad
karakläristik af personerna. — Tegern-
seer-boudetruppen öppnade sitt gästspel

6 Alherttheater med folkpjesen Dci
Processhansl" al Ganghofer och Neuert.

Gabriele d'
'
Annunzios nyaste skådespel

Citta morte" (de dödas stad) föll ige-
nom vid första uppförandet i Milano
trots Eleonora Duses medvärkan.

Det nya skådespelet 1 sten11

af ryska skriftställarinnan fru Tola
Dorian förmådde icke framkalla något
lifligare bifall a Théåtre Libre iParis.

En ny balett nLes Papälons" (Fjä-
rilarne) med musik at Wenzel väckte
i lysande utstyrsel beundran å Empire-
teatern i London

.1 Kejserliga HofoperaniBerlin gick
förliden vecka Johan Strauss postuma
ballett nCendrillonu förstagången öfver
scenen Wilhelm 11 som själi
öfvervarade premiären har emellertid
med anledning at pjeaena uppsättning
m vit order om att förändra densamma
i andra akten som återger en maskerad-
bal på operaniWien. Kejsaren tycker

ej otn den ..modärna stilen'' däri och
har för ändringen däråt också ställt till
lörfogande en rätt dryg summa, då
teaterdirektionen förklarat sig ej hafva
medel till genomförandetaf den aller-
högsta befallningen i fråga.

Kompositören John Stamers familj
har nekat att emottaga äran af anbu-
det om hans begraivande i S:t Paul-
KatedraleniLondon, erbjudet dem at
stadsförvaltningen jämte Londons erke-
biskop. Jordfästningen ägde rum iall
stillhet och ytterst anspråkslöst enligt
den aflidne konstnärens uttalade önskan,
a Saint-Croix kyrkogården iOxford.
Till och med musiken var därvid ute-
sluten

-«""►-
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Tobaksfabriken

SAMSONS"
i Tavastehus tillverkningar rekommenderas åt tobaks-
kännare: försök Casino", Samson I", Samson 2"
(Trämunstyoken) och 1899".

Kommissiocslager iHelsingfors hos

Frans Lindberg

Alexandersg. 52. Telefon 2658.
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Rekommenderas =
Uälsortcraat lager af prima beklädnadsmaterial

Is*örsfa qq\) bäsfsorferade la-
|H^B|Fir)lat}d af alla dagsger

Möbler^
fili erkänd! billigasteallnjärjffcospriser,

Jo|)o Paisd)eff^
H:fors, Brunsg. 12

©85? Till landsorfeo
friff cnjballeradfsamt nsd^ördf
fill järnväg eller årjgbåf.

gästa co^nac fill kaffe: Sa^ei? # Q.o * tit *%¥.
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|Wilhelm Salins|
snörmakeriaffär

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!
Prima råmaterial.

N:o 50 Alexandersgatan N:o 50,

Stort lager klädningsgarnityrer af silke med Prima vara.
SörnäsAktieBryggeri.guld. silfver väfnader, perlgarnityrer n

Obs.I Billigapriseri Obs.l .-<x.<kx>.*y_ÄLÄ^kiÄJj!Os£

FörstaJfysJ^a Försäfyii}gsbolage
grundadt 1827 Generalagenturen

N. Magasinsg. 1. Tel. 231.
Brand & Olycksfallförsäkring.A. R. Paulson's

Cigarrhandel.
N:o 23 Unionsgatan N:o 23

'ffÄ^~ rekommenderas. "*^SfJ WIM"
är en ny

fagypos§,
tillverkad af fin turkisk tobak Iparti, från eget fa-Champagne

Mont de Bruyére
,eTaljesiininutnc

Ed Ekb
de flesta Herrar handlantle. I

Serveras å alla större
tioner. I'artilager hos h^^^S^n^^^^S1

Ernst Tollander.

W:m EKBERG. Coqnac-, Punsch- och Vinhandel, Alexanders?. 52. TeSef, 2178. Helsingfors,

'Ä£-
Nutidens förnämsta antisep

toilettmedel

Stomato.
,i

W
é' it

I
t
F 'FON'

HEISIN
KONT

ocb spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hl^lf Lindgren,

Smakfulla och vackra y

J Ty-l»ostkort J

?\l<ta

Största och rikhaltigaste lager.
Mycket billiga priser. J

Dahlbergs Pappershandel, J
A^xandscsgatan 15. Ä

a fiSorra Esplanadgatan ?3. »

m m
Franska Llfförsäkrinos-

bolafiei 91
mIm

m
® L 7 \ RRåINPUnDniilC«

mAktiekapital:12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcsm m

0) Bolaget meddelar fördelaktiga försak Ä)
■sft !'ingar af a

"
a slag. Gr©nom samarbete med

kSfi sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- >él
0\ liaino p( la Seine beviljas de försäkradevid 0\~^ sjukdom och olycksfall särskilda förmåner «^S>^ hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- sJ{

säkrade och lians familj, som ock do »er- 0\2~? Böner, med livilka han står i affarsfiirhin- '^^
S» delse för den oundvikliga förlust, .som en

sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 0)
ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- g£

*zd/j skänker nämligen, såsom allmänt bekant, s^
0J premierna tör hela sjukdomstiden och utbe- 0J*.y! titun- :i

4 af kapitalet, om sjukdomen är obot-
Sa}' lig och resten vid dödsfall. 'S..
0) Bolaget L'Urbaines försäkringar äro 0)
rji därför särskildt att rekommendera för her-

rar affärsmän, <lii det gäller att säkerställa S§s£
>0)\ större affärsföretag gon«m litförsäkring, 0}
jjfo emedan sjukförsäkringenmotvarkar de led-

samma störingar svårare sjukdomsiall all-
0\ tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- 0\
&it ges- och förlagsmaristora förluster.'**),' För dessa väsentliga fördelar erfordras *&/,
0y icke iiiijrra extra premier utan endast alt fi)\

försäkrade afstär från den ärliga vm^^^^lP
andelen. 55/

&)) Generalagenturen:Hrfors, Ö. Henriksg. 1. &ft)

Qarlvon sSfinorring.

loioioioioloiol
Finska Strå- & Flått

fabriks Aktiebolaget.
Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommendera]

Filthattar

Damer «& ISsini
Underkjolar

Winterblusar
Korsetter-, Linnekläder och

Danska Handskar 2:50.

iIII1I1

S. Esplandg. 12.

för tändernas och munnens vård

dödarkolerab?kterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakteriepå

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent i bakteriologi vid K,
Karolinska Institutet i Stockholm

Dt Axel Holst, Professor i allmän helsovård
vid Universitetet iChristiania,

D:r F. Hueclpe, Professor iallmän helsovård
vid Universitetet iPrag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor R. M
Kochs [nstitut i Berlin. gt

D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis. K

D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo- Ä
ratorium å Kliniska Institutet i St. Pc- W
tersburg.

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vidFarma- X jni

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

|tdu. tßbcrg.
Baoen $ Konditor

52. fllcxandersg. 52.

Trecl

Belsingfors

Ledig annonsplats

[>i'ik, endast lio~

Ledig annonsplats Ledig annonsplats

wft^fi^SH^frr KjWgjW«fcj
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Plånböcker <:a 100 olika slag.

fpÉIT 300 portmonnä-
sorter

Kammar», Hängslen=, Borstar
Störstaurval. — Billigaste priser hos

Alex.F.Lindberer.

Helsingfors, HutYudstadsblad^ts Nya Tryckeri. 191».1


