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Jakob Ljungqvists

AtelierFotografiska
Alexandersg. 19

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

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

Kya Caplsseri=* * affären * #
fiagasunasg. 2. telef. 3201.

V Obs.! Ullgarn stort sorti-
ment. Uid partiköprabatt.

i?,.liODditOP!
40 Alexandersgatan 40

Telef. 21

»»»€€€€«""
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Telef. 916.Kasärngatan £"7.

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

fc££££^€€€€€«

£. KRISTALL-MAGASINET "

V-J^"

Nya glasmagasinet SVEA"
Brand & Lifforsäkrings

AktiebolagTeatrar och Konserter.N. Espianadg 37.
Kontor

Oscar Aiexsz. Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

N:o 33

»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. *#*
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. 6, Telefon 27 70.

At?afoia Förgälj-
nin^s-JVla^a§in,

(Inneh. Q. F. Stockmann)

2, Hotel Käinp
Utställning af fabrikens samtliga till-

värkningar, såsom:
Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,

Blomkrukor, Vaser m. m

äfvensom af

lifela Qlasbrußs
Wlvärkningar, såväl enkla som slipade
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,

Kannor, Ostkupor m. m

»SKÅNE", Bn

MAGASIN DU IiOBD.

Duperron
Valory

Mathieu
Franoois
Letellier

Pitel

Valentine
Angéle

Börjas kl. 7,30 och

TuA- & Liffftrsakripgsaktiebolag:

K OlicKels 1

r
Åug. Ludv. Hartwall.

Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

rillyärkningen står änder kontroll af
Filosofi D:r Hj Modeen.

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238

Westerionds restaurant.
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard.

\ Jfrrafss punsch,
prisbelöntmedguldmedaljvid

; mänga utställningar. Högsta
utmärkelse hederspris(Diplöl. me d:honneur) vid u^t^imJI geniBordeaux H

b. Jabfs—I
Yile&TricotvaruaffärIA
Norra Esplanadg. 37. Telef. 1727

billiga priser. £
nufvu(klepot af Dr. Lahman:

underkläder.

?^- Enbamförealin, af Jouvins &
väiidsherömda

handskar.
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säljes hos Renar vinhandlare
och serveras å alla förstakläs
sens restaurationer

A. Hjelt
Helsingfors

incriiljacu

««*<64ML««*«*<6

Kontor Vestra kajen 18
C. F. ÖARLASQER.

ii ii

iger

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Svenska Teatern.

SALIQ TÖUPINEL
Lustspeli3 akter af Alexandre Bisson, öfversättning af Karl Benzon

Ett stadsbud

Rosalie
Josephine

Sundströms Fotogrc

55

i
Strix Skrif-Kopiebläck rekommenderas.

Fabriks-Aktiebolaget Strix Tehdasosakeyhtiö. Helsingfors

Tidning för Helsingfors

Onsdagen den 14 November

Georgsgatan

<^ ty-— ■*-=

Onsdagen den 14 November 1900
kl. 7,30 e. m

För andra gången

rsone rn a

ivåra dagarFörsiggå,!

slutas omkring kl. 10 e. m

Fabiansaatan 27iflatelier,

A. ERlutifl Co.
& SpirituosahandelVin-

Skilnadsgatan 19

i Paris

Hr Svedberg
„ Hukman

Malmström
„ Lindh

å.hlbom
Larsson

W. Sandberg

Frk Svanström
Viklund

Fru Lind
Frk

SS

I

1900.

ny, y v v
yy v v

yy v y
VY V V

I B# JTfc ■'■'■PH Alla altnar

P^ . HOtei f^amp Aftonkonsert»lldöagSkonS6ri Sång å Uusiksallskapet ..Co/ombo
-. frän kl. 8 e. m.

frän kl. 4—6 e m. '

ATKLIER JLPOLLO.
C. P. DYBEKDAHL Fotografisk Äteiier. N. Esplanadg, 31.
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Harald Wasasgemas BLOMSTERHANDEL, Skiinaden 4
Emma Kru!l's

IIODEAFFÄR
Inneh. Emma Wickström

Glogatan 3,
dd med det nyaste ibranchen ochär ständigt förs-

utför förstklassig arbete

<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>■>>>>->>>>>'

TiSharmonisKa Sällskapet

Cordagcn den 15 ncvemDcr 1900

gifrer under medvärkan af Prof. Alexander Siloti

iUniversitetets Solennitetssal

den i:sta

$infoni-Konscrun.
Program

Beethoven1. Si ni N:o 5 (c moll

Schubert-Liszt

Raclmianinoff
Sibelius

c) An der Quelli . Arenski
;i", kauka- piano

(hr. Alexander Siloti.)

4. „Snöfrid", förkör,orkester och
Sibelius

Konserten börjar kl. xj-i 8 e. m

HHBBSHnraBI

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors

Försäljningi parti och minut af endast äktautländska
Viner &

Spirituosa

Nytt ttarngarderohen
Ständigt lager af färdiga

*^^^^^fl BARNKLÄDER.PASSAGEN^ JK". F.Larsson.

IHIP
21 Alexandersgatan 21

Sedan stor prisnedsättning på samtliga i affären
förekommandeartiklar numera egt rum, inbjudes all-
mänheten art vid behof af
Möbler, Möbeltyger,Mattor, Draperier.Lampor, Vaser etc.
görabesökivår affär och toppas vi kunna fullt till-
fredsställa ärade kunders anspråk med våranuvarande
priser. Aktiebolaget IR I S, 21 Alexandersg 21.

RysskaFörsta Försäkringsbolaget
grundadt 1827 Generalagenturen

1. TelefMagasing 231
Brand k ölycksfal.försä,<ring

edsioårs Nya Mnsikhandel.
Fazer & Westerlund

Tel. 14 31 Fabiansg. 16

Nu inkommet stort nytt lager utmärkta

Flyglar
JPitliSliMl»^

ffsirMit^iilei11

Rekvirera vår nya■jTiinTö och harmonium
kataloö^soinsänaesiranco på begäran.

Specialaffär för Korsetter.
Svenska prisbelönta & andra utländska fabrika^

ter ialla storlekar samt prislägen.
Största urval af korsettfjedrar& planschetter

till billigaste priser, hos

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

Akta

Viner och spirituösa
lirekt inporterade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
S. Espl. gatan 12.

6ortsbiodenaffär,C.E. Lindgren
Alexanders»;. 46 Centrals hus

Alla sorters finare ochsrröfre Borstar & Penslar,
Tamburmattor &, Rottingpiskor, Toilettväiar.Amykos.Par
fymer. Badsvamp, Kammar af alla slag. Speglar & Toi-
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker. Cigarr-
di Cigarrettfodral m. m. till billigaste iri.-cr.

*p Hattar
xC felb & filt

Höstmössor.» »* Wintermössor.
af krimskin, astrakan.

Jf"i"Ä bisam, nutria m. m.

uf a' herrar och damer,

[^ |, Muffar & Boas, hos

Jofy. Weckgcll,
30. Unionsgatan 30.

<■<■■<<■<■<<<.<.<<<"<"<>,>>■>>>■>>>.>.>">>>■>

Ö en 1<« <=>

3.1**: g o,c^^
illilNPit^n111
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Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
SÄ som finnes är

HAMMOND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,

Ger eraiagenter för Finland & Skandinavien

&&& 4f
!*

loliliaiKIl-Wc* anis c:m
Den vackraste gåfva till vänner iutlandet

€. fl. Hnapes $kräade= 7ir>far)d i Bilder,
innehållande 186 vyer istort format från
hela vårt land med text på svenska, finska,
tyska, engelska, franska och ryska.rtetablisciites!L Pris Fmk 29

JHcxandcrsgatan 17 Genomskinliga kuvert,

« Finska vapenmärkenAftxerican Fasfyion.
QperakäJfarens Restaurant åla Cart hela 0' frän 2's°

!:ma inlaid LinoSeum£ovis de Salignac & Co.
A. B. Wicander & LarssonsCogaac. (>{><) nederlag <><><><><><;

Richardsgatan 2,

Två premiérer
London, november 1900,

A „Duke of York" teatern har nu
sent omsider den sedan höstsäsongens
början väntade nyheten -The Lackeys
Carnival" (Betjänternas kamaval) af
Henry Arthur Jones kommit till utfö-
rande. Som man torde minnas föror-
sakades dröjsmålet med styckets fram-
förande däraf, att skådespelerskan miss
Millard nekade att spela i detsamma
såvida icke vissa, enligt hennes tycke
altför .vulgära" uttryck i rollen skulle
strykas. Etter mycket letande lyckades
direktionen i hennes ställe fästa vid
teatern miss Edith Winny Matthison
och denna var i sä fall mindre pryd
att hon utan protester åtog sig rollen.
Stycket hade en alldeles ovanlig fram-
gång och skall helt säkert länge hålla
sig på repertoaren. Uppsättningen och

inöfvandet lände direktörFrohmann till
all heder. Innehållet är i korthet föl-
jande: En svindlare Thomas Tarboy,
alias Milford, som under någon tid i
sällskapslifvet gått och gällt som gent-
leman, lyckas genom vissa manipulatio-
ner omsider vinna anställning som kam-
martjänare hos Sir Richard Oglander.
Han igenkännes där af sir Richards
svärdotter Violet, som under ett tidi-
gare skede sammanträffat med mannen
och till hvilken hon en gång, för år
tillbaka, skrifvit ett par fullkomligt
oskyldiga, men i hans hand för henne
nu komprometterande bref. Han be-
gagnar sig också däraf tor att afpressa
henne en hel mängd mynt. Violets
man, som får reda pä att betjänten af
hans hustru tilltvingat sig icke så obe-
tydliga belopp och äfven kommer dem
på spåren för hemlighetsfulla samtal,
nöjer sig ej med att af Violet begära
förklaring däröfver, utan tillkallar en

I

éÉ

* " '

tr^\ "-

fKv

QFescer)]-"
Södra Esplanadgatan 2

(invid Salutorget)
detektiv. Under tiden flirtar Tarboy.
ett slags Don Juan i tjänarenes värld,
med både kammarjungfrur och lägre
stående, och drifver det, tack vare sina
penningetillgångar därhän att under
husbondens frånvaro ställa till en bal.
hvars hufvudsakligaste gäster utgöras
af den tjänande klassen, hvaraf också
styckets titel. Familjen återvänder
emellertid oväntadt. polisen inskrideioch Violets oskuld blir fullt bevisad

Itrötts Tarboys oförskämdheter. Det
gamla temat är skickligt varieradt; dia-
logen kvick och flytande. Till styckets
framgång bidrog äfven det synnerligt
goda utförandet, särskildt mi.-s Edith
Matthisons som lady Violet. Hennes
spel var sä taktfullt och tillika lifligt
och atvägdt att teatern i allo synes i
henne halva gjort en verkligt god
"»cqyisition.

„Garrick teatern" hadeungefär sam-
idigt premiär af I. M. B rries „The
Wt-dding guest" (B öllopsgästen) ett
allvarligt stycke något som icke hän
der där alla dagar pä Londons teatrar.
Handlingen i stycket börjar med ert
-kottskt bröllop hvilket naturligtvis läm-
nar tillfälle till en massa vackra sce-
niska effekter. Efter törsta aktens
lifliga stämning väntar man därför sna-
rare ett lustspel än någonting allvar-
ligt. Endast närvaron af en främmande
kvinna vid hvars åsyn brudgummen
visar tecken till förskräckelse och oro.
låter ana det kommande. Andra akten
Bpelnr i denna kvinnas hem. Hon bal-
ett barn och har blifvit öfvergifven af
dess fader, hvars bild hon dock göm-
mer i en medaljong hon bär. Det är
den nygifte unge mannen. Genom en
bra nog omotiverad ödets skickelse



iXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Pussch. Guidmedali 1898 i Paris

SUOfi TEAATTERI
Keskiviikkona Marraskuun 14 p:nä 1900

orkesterinseuraii
avulla

EQMONT.
■ " ST7«iksinen murhenäytelmä (10 kuvaeliaaa).

viis}n to Goethe. Sävältänyt L. v. Beethoven
K-irj- J

-
V"

Henkilöt

Kreivi Egmont, Gauren prmssi,

Vilhelm Oranilainen
flerttua Alba ■

Ferdinand, hanen äpäräpoikansa
Richard, Egmontin kirjuri . . .

Kaarle Halme
Axel Ahlberg.
Benjamin Leino.
Knut Weckman.
Oskari Salo.
/Otto Närhi.
VEvert Suonio.
Lilli Högdahl.

,Mimmi Lähteenoja

Silva | lban palveluksessa
Gomez )
Klaara, Bgmontin rakastettu
Jlaaran äiti
Brackenburg, porvaripoika . .
Soest,rihkamoitsija-|

Pietari Alpo.
Aleksis Rautio
Hemmo Kallio.BrysselinJetter, räätäli

Eakennusmestan ( porvareita Taavi Pesonen,
Eino Salmela.Saippuaixkeittäjä

Buvck, sotamies Uuno Salmela,
Emil Falck.
Adolf Lindfor

Ruysum, sotavanhus
Vansen, kirjuri

Kansaa, seuruetta, vartioita, y. m. Näytelmän paikka
Brysselissä. Pisimmät väliajat övat toisen, neljärmen

ja kuudennen kuvaelmanperästä.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo Va 8
ja loppuu k:lo li.

= Hälsan är det bästa!
använd därför

Ramie-underkläder
Ensam försäljare

Julius Sjög-rens Trikot- ochyllevaruallär
Mibaelsgatan 4 och Centralpassagen

" J

KAISANIEMI RESTADRANT
rekommenderas för enskilda säll-

skaper & tillstäUningai

Q. A. Wickström

Beklädnads-Bolaget Aaito & C:o
Bangatan N:o 9. Telef. 15 05

Kostymer, Paietåer osh Benkläder för fest
visit-, och livardagsbehof förfärdigas snabt och omsorgsfullt.

Godt material lin snitt, orh skick liva arbfttari
Priserna särdeles moderata

Färdiga kostymer,paletår och benkiäder på lager
Frackkostymer uthyras.

Bekladna.ds-Bola.ffet A.alto <& C:o
Sa.nga.tan N:o 9. Tel. 15 O5

Ivar Schoultz

L11 tC SBinnlPiimQttör
Boulevardsgatan 28

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Söndagen den 1^ Noyember kl. 8 e. m

För femte gängen

Drottning Filippa
; i Gabriel Lagus

Pers nerr

Korges och Danmarks

ens gunstling

Erik XIII af Pommern. Sverii^^^^^^Bkonung. |^^^^^^|
Filippa af England, hans dr'>ttnnl|M^M
Henrik Königsmark,dan.sk riddare^onurßKnut Algotson, dansk riddare.
Erik Hendrikson. svensk nddiuv.I
Harald, i ijäusMiOjOvöiibjsmar^^^^M
Cecilia. H
Gösta
Anna. lioriarna^BHerr Tybald.
Första Riddari'nß
Andra HiiiiinrrnM

barr ill aflidneriddarHenrikat Saloborg

Två män af folket
En jägare.
En bondficka.
Hofdamer. Riddare. Pager. Nunnor. Jägare. Allmoge

Händelsen försiggår 1480 pä Stockholms slott och i
trakten af AVadstena kloster

Representationen börjar precis kl. 8 e. m. och slutar
omkr. kl. II e. m. Dörrarna öppnas kl. ' 8 e. m.

Blåa biljetter.

Biljetter säljas alla hvardagar iTé=
handeln midt emot Svenska Teatern (Ar=
gos hus) samt söndagen från kl. 12 p. d.
å Studenthuset hvarjämte de ock kunna
abonneras per telefon 20 99.

HO fißAftDHKr'< SRräaderietablisement & Hlädesbanael = Rekommenderas =
Uälsorteradt lager af prima beklädnadsmaterial

Största ocb bästsorterade lager iTobaksfabriken Helsingfors Elektriska $
»SAMSONS" $ Belysnings Aktiebolag Finland af alla siaqs

Tavastehus tillverkningar rekommenderas åt tobaks-
Kasarminkatu 27. Telef. 916Samson 2" !kännare; törsök Casino", Samson I",

(Trämunstycken) och "1899". _^>

Toimittaa sähkövaloa.Kommissionslager iHelsingfors hos orie t?,Frans Lindl» ers Myy sähkötarpeita.
ålexandersg. 52. Telefon 2658

//
till allmänt crkändt billiga

#Gambrini Restaurant $te priser, bos

lobn Paischeff,
R:fors, BrunsgI QgeöQÖQGOQOQGQQQQ

& landsortenSivori &^^^J* Merikannon
Mineralvattenfabriken
§ani*as dé^nt^nMiTéräcOämHiecHV kördt till järnväg eller ångbåt.

Plaii»makamiin] rekommenderar sina tillvärkningar

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 3' 91Wiipurissa gHelsingissä

Aleksanterinkatu 21. 3j Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. \!> Tel. 29 22. OO©ÖÖ©S©ÖÖOOGQO o

aamna de nygitta under ett oväder hos
denna kvinna; bilden i medaljongen
förråder honom och han erkänner sitt
tidigare förhållande till henne, men har
e.j vetat att deras barn letde. Den
öfvergifna föreslår nu att han skall
dela sitt lif mellan henne, barnets mo-
der och den nytillkomnahustrun. Denna
ilter vill antaga sig barnet som eget.
Sura det i själfva verket går, får publi-
ken endast dunkelt ana. Hustrun för
läter och den främmande lämnar henne
tältet. Hon går, men med ett afsked
b°m lämnar en tveksam om huvuvidallon ej ännu en gång i litvet skall
stall» sig i hans väg. Såväl spelet
|°Jn iscensättningen voro förträffliga.
Irving spelade mannen. Men styckets
framgång snarare lifslängd, beror af. SOa» en engelsk tidningmycket rik-
llgt anmärker — huru mänga männi-
sk°r det i det hela finnes som gar i
teatern blott för ett godt spel och ett
antagligt, tänkvärdt innehåll ipjesen,
men ej snarare för att hafva roligt och* s'g en glad stund efter alt dagens
ld och bråk. Z.—

««»^

Notiser

Från Pariserutställningens nu snart

sista dagar skrifves:
Ikolonialafdelningen å Trocadero-

platsen börja de exotiska svalorna att

rusta sig till flyttning. De svarta gä-

sterna från södern, Senegal och Daho-

meh lämnade redan för par veckor se-

dan Paris, och under senaste vecka
reste Anamiter, Tonkineser och Indo-
kineser Endast madagaskarerna tyckas
ämna hålla ut. Till följd häraf råder

också ibarackerna vid Boulevard Lan-
nes, där den färgade kolonialafdelningen
varit inrymd, en feberaktig brådska.
Alting packas ned i stora, alls icke

ociviliserade" koffertar af modärn pa-
riserstil, och hvar och en gömmerdan
sina från Paris hemförande rariteter,

vanligen bestående af en massa brokiga
bagateller från 13 sous-bazaren, choko-
ladbilder, fotografier och boulevardkram
och nouvautéer af alla slag såsom ja-

panska tuppar och ncochonmourant-:]öende svin, m. m. Men de flestas
dyrbaraste, deras „piéce Prumpale,,
utgöresaf en fullständig europeisk dräkt,

ea\costume parisien". Det är inbe-

Kreppet af det högsta af fransk civib-

sation för dessa invånare från en eller
annan de mörkas världsdel, och därför
hafva äfven en dellagt sig till med icke
allenast en kostym, men också flera i
hvilka icke saknas hvarken lakerlä-
dersskor eller en äkta pariser chapean
haut de forme, vanligen buren med en
attityd af yttersta stolthet. Kvinnorna
hafva själffallet ej velat stå männen
efter, och hafva också de, försedt sig
med pariserrober af tidsenlig snitt.
Bland alla toalettföremål de för öfrigt
hafva riktat sin utstyrsel med är det
dock ett ingen enda af dem förskaffat
gjg

— kanske för att de i sin exoti
ska oskuld ej veta huru den skall be-
gagnas — och detta enda är — —
korsetten.

*
Dickens handsekreterare. Denna i

[England och Amerika som en värklig
celebritet kända person har numera
skattat åt förgängelsen. Han hette
Dolby och var den som arrangerade
och ialt skötte om de stora tournéer

; som Dickens, både iegenskap af före-
läsare och recitatör företog sig och
hvars framgång icke så litet smickrade

- författarens till David Copperfields tå-
- fånga.

Dolby fick olta nog höramindre at-

genäma ord af såvälDickenssom publi-
ken, för det han ej lyckades ilokaler
för 2,000 personer skaffa utrymme åt j
4,000, och en amerikansk tidning kal- j
lade honom af sådan orsak en dag ett j,,veritabelt pudding-hufvud" (vårt pund- I
hufvud). Detta uttryck roadeså Dickens
att han därefter skrattande ständigtupp-
repade det och t. o. m. adresseradebret
till Dolby sålunda: M:r P. H. Dolby.

Den stackars Dolby har emellertid
nu utandats sin sista suck på ett fat- ,
tighus, utan att frän sin storhets tid
och de summor som då gingo genom
hans händer numera äga så mycket
som en enda sov.

~^*ss»~
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är en ny

fapyt?os§,
tillverkad af fin turkisk tobak. Iparti, från eget fa

Fredr. Edv. ERherff.
52 Alexandersgatan 52

,sjr,sjt r̂Srrt.Tn

Trea. £åv. ekberg.
Bageri $ Konditori

ss. fllcxanckrsg. 52.
Belsingfors

«*

Hotel Kamp.
Sång- och Musiksällskapet

Onsdagen den 14 November 1900

Program

)onau-\\

$O§T Sedan värmegaspTiset
Helsingfors numera är nedsatt

till s. till samma15 penni pr kbm.u^^^^^^^^^H
som hålles i utlandets större sta-pris

dej uppmanas allmänheten att

Kota ffldi sas,
et billigaste, renli-

gaste o. bekvämaste brän-
sle,Uvilket här finnes att tillgå. Kok-
apparater från 5 mark till högre pri-

Gasverket.

flokl %ärt)p
(Festsalen.)

fe/ fe/ fe/ fe/

Table dhöte kl. 3-6 e. m.

Middagskonsertkl.|24-6e.m.

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m.
fe/ fe/ fe/ fe/

Sång-■och iusiksällskapet
Icoiombo."

Torsdagen den 15 November 1900

Program
1. K er Lieder, Marsch Seifert.

Waldte
Jespers*vals

imptu H srrois Schu

violinsolo, föredragas af Sr. Colombo
et-polka

T. On
8. Solos

ig af S:a
itions

2. Björ s mars

W:m EKBERG. Cognac-. Punsch- och Vinhandel, Alexandersg

m&bm&tä
JlKSfj*if

y^Jt Finska SM- k Filthatt-
Mnts Allolaßt."U ifS *lj

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus./É§
Prisbelönt på Världsutställ-

ningen i Paris 1900.
rckuiniiH nder;i i

~ 1n Filthattar

L Damer & Barsi
Underkjolar

*
1

«*k, i il!/
"er |l

I

I

Wißiferblusai*
Korsetter-, Linnekläder och

Danska Handskar 2:50.
CUL

Snj ;5
Prla pr flaska 3 mk i is

fWIWfIWfWf

I v^^^^^^w^^

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedei

Stomatol
för tändernas ochmunnens vård
dödarkolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakteriepå

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent ibakteriologi vidK,
Karolinska Institutet i Stockholm

D:r Axel Holst, Professor iallmän helsovärd
vid Universitetet i Ohristiania.

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

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor R
Kocbs Institut i Berlin.

D:r Girand, vidMunicipallaboratorietiParis
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-
affärer m. fi. ställen samt iparti.

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

1fc^cft^fen^Akste^^tfflßAjÉ i

Renar

A A

V Smakfulla och vackra y

Vy-JPostkort J
Största och rikhaltigaste lager.

J Mycket billiga priser. J
J Dahlbergs Pappershandel, J

Aiexsndersgatan 15."
Norra Espianadgatan ?3. ©

Champagne

3 Mont de Bruyére
A säljes iminut hos de flesta Herrar handlande.

Serveras å alla störr^hotel^^^rfis^^az
Ernst Tulländer.

S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

"'.-

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.

■1 <

I ;:
Ii

v
Prima vara.

SörnäsAktieBryggeri. i^J!l&ftCa3^l!d^TAT^XlAi:»M
"n^sai

»■ymiiiistik och massauc.
gifvea åtjr. specielt förled-, nerv-, ma£

Enkla traumer af olika slag, kc
Akut somner. .livorsiouer. re]mm-r;i.le luxaXione^^^^^^^Jkromisk synovit. Diefretish behandling tör långvarig

sängliggande, vid långsam konvalescens, anaeai sär
skild stärkande liclmndliri"-. SAväl fördamer som herrar

5—7 Telef. 30 57. Kvrkoeat. 5

Utexm ed diplomfl ymnastiskt Ortopediskt

!<"sieck"n &öl IcinisI23

Champagne^^^d
lager hos herrar vin- IP?finnes

vA Ähandlare

JPrima"

3etit

a t S USCOI

■s. H ts N

52. Telef. 2!78. Helsingfors.

Hotel Kamp.


