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Tidning för HelsingforsjNya glasmagasinet
N. Esplanadg 37.

SVEA"
Brand & Lifförsäkrings

AktiebolagTeatrar och Konserter.
KontorOscar Ålexiz. Norra Esplanatigatan 33 Telefon 228Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

J. N. Carlander.
N:o 109 Söndagen den 19 Maj 1901.»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. # « #

H. W. LILIUS. inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 16, Telefon 2770.

Svenska Teatern. B. OJickcls 1%
JfrraKs Punsch,

Söndagen den 19 Maj 1901

Jakob Ljungqvists

b AtelierFotografis
Alexandersg. 19

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

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

modemasfe= « «" « CapeMageri
ska TabriKciÄ « * « « *

k Rullgardiner « «
p " " " " Cinoleum
\ i Bflsingfors nya Capct-Jlffär

Unionsgatan 32 « " « "

KM* Eonditopi
40 Alexandersgatan 40

Telef. 21
-

»»£^€€€€€€e
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Sälier elektriska materialier

Cornevilks klockor.
Operett

ri de ("onievilk

Ho iiktrr iif Clajrvillo A. (Jal>t'l
iken af Kobert Planquette.

■"*
—

-\f^r—^

7,30 e

Personerna

m.

Hen
Gasipard, Eörpaktare

maine, lians niéc«trer
Fog
Serj

:den iCorneville .
3olette, i tjenst ho

Hr Bareklind.
1 1 1' Malmström

. l'Vk. IJonnevie. Hr Hultman.
Fru Castegren.
Hr Precht.

(Fru Lindh.
Fru Lindfors.

Grenicheux, fiskars
Mariette
Jeanne
Gert]'udc Fru Stavenow

Frk. Åhnian.Suzanne
Catherini Tschernisehin

\iklund.Marguerite
Frk
Prk

Notarien Hr Stavenow.
(Hr Lindssrömiräden

(xrippardin ■
Fouinar<I I
("siflibiloh m:ifrn-

(Hr Larsson
Hr Lindh.

dfolk, Gensdarmer, Matroser, Kuskai
ietjonter och Tjenarinnoi

(l:st1 akten aldclad i 2 tablåer.)

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

$*»^£€€€€€€« Sundströms Fotografiatelier. ■ Fabiansgatan 27

MAGASIN DU MORD.

hans bit

prisbelöntmed guldmedaljvid
många utställningar. Högsta
utmärkelsehederspris (Diplöj
med'honneur) vid utetiUlninl
geniBordeaux ISiii

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.

SOl^cms # # #

Alexandersg. 46. Tel. 276

ré 0. Stenberg & C:o
TricotvaruafFär

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

Välsorteradt lager,
billiga priser

Underkläder (Lahmanns) ylleoch
bomulls.-

Handskar Jouvins '& C:o's Grt-
noble världaberömda afvensoman
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Åi?abia Föi?§älj-
nin^s-JVla^asin, <M i€i A. W. ERlunfl Co.

Vin- & Spirituosahandel(Inneh. Q. F. Stockmann)

Is
TT

8 «
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o

3.fl. & @:o2, Hotel KampGlog. Skilnadsgatan 19
Utställning af fabrikens samtliga till-

värkningar, såsom: Telefon 310, GG © B Reims e> e> 0 g
Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,

Blomkrukor, Vaser m. m säljes bos Rerrar vinhandlare
och serveras å alla första Was-FörstaklassTapetserare och sens restaurationer o o c 0

äfvensom af

liffaia Qlasbmks Dekoratörsverkstacl. Helsingfors
6. fl. fijclt Generalagent för Jinland

tillvärkningar, såväl enkla som slipade Johan. Svensson..Vinserviser, Fruktskålar, Assietter, Adress: Sandviks Norra kajen N:o 17, d. v. s. Sandvikens ånesåe,
Telefon 33 80.

° ö *J(##J6J6J6J6####Kannor. Ostkupor m. m ,?SKÅNE", Braiid- & Lifförsäkringsaktiebolag: Kontor Vestra kajen 18
G. F. GARLANDER.
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A.TELIER JLPOLLO.
t S1o
(8IC. P. DYREKDAHL Fotografisk Atelier.

'
Esplanadg, 31.

(Caianis hi,*\
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Städernas i Finland
Brandstodsbolag

för lösegendom
■mottager försäkringar till liga premier ocli ned-
i&ttas dessa med 25 och .">' i

"
0 å de belopp hvarmed

förskringstagareil" och -" > irvarit delegaroibolage
Oskar Hakulin
Alexandersgatan 4n

*S 9

Sidenfelbhattar
prima qvalité
å Fmk. 15 & 20:

Filthattar för
licrrai & (lilllHM

Wår &. Sommarmössor
Resmössor m. m.

Joh. Wecksells Hattmagasin
30 Unionsgatan 30
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€♥B. Knapes Skrädde*
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fllexandersgatan 17.

Pußimo= ja ====
±==: Osuuskauppa y.
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o.
Ratakatu feo o. Cclcf. 15 05.

Suositetaan pukimia kcvätkautta ja kesää oarten
Uutuuksia on saapunut!

andelsbande!s fl» B.
liangatan H:o 0. Celcfoti 15 05.

Uår & sommar kostymer rekommenderas.
obs.! Yiyhtttt hafva anläntJt.

FsrBäljnißg i parti och minut af endast äkta utländska

VINER & SPIRITUÖSA

Nya Barngarderoben
Ständigt lager af färdiga

BaroWäder
Beställningar emottagas

Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEIUSkiiiiaden^
Bode^a Espanola

etablerad .883) He.singfors

Ledig annonsplats

Den enda värkligt praktiska Skrifiiiiiskin som

HAMMOND,
som skrifvcr alla språk och stilar

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o

Generalagenter för Finland & Skandinavien

linnes är

Helsingfors,

#%*<*#«<*
J-lagefsfams

BoHj>ao<iel.
Refornj-Brefordparer)

tjänar som registrator och brefbevarare på
samma gång. Ny yppfinning, som rönt största
erkännande iutlandet.

Pris 5 Fmk

Anderssons nya patentbläckhorn o^fverträff-
ligt

Pris Fmk 4:50

Henrik Qahns'
Ämgkos, Gahnclit,

tvålar m. tn.
order genom Ernst Tolander,

Telef. 18 44S. Magasinsg. o

UictoriaEifförsäKrings « «* * » flKtiibolaget
iStockholm

meddelar Eifförsäkringar på förmånligaste vrlkor

C. J\ fiKlt. Generalagent för Smland
norra Kajen 4. Cekf. 9 45.

Lifförsäkringsbolaget

Mutual LifeThe
Stiftadt 1843.

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

Kela vinsten
tillfaller de försäkrade,

Nya försäkringar är 1900. Fmk. 912.000,000
Nya. betydelsefulla fördelar! Begär prospekt!

Generalagenturen för Finland:
Alex. F. Lindberg.

Helsingfors. Alexandersgatan 48.

HelsingforsNya Musikhande
Fabiansgatan 16

Vår nya illustrerade katalog öf-
r musikinstrument har utkommit

§W\
och sändes franco på begäran... .

OBS.! För hvar och en lam-
pliga saker

Fazer & Westerlund

C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,
Alexanders^- 46. Centrals hus.

Alla sorters finare och gröfreBorstar & Penslar.
Tamburmattor & Rottingpiskor, Toilettvålar,Amykos, Par-
fymer, Badsvamp, Kammar af alla slag, Speglar & Toi-
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar,Planböcker, Cigarr-
St Cigarrettfodral m. m. tillbilligaste pristr.
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ipassagen^ K. F. Larsson.

Hnarol/ölhranc Pocioiironf a la Cart hela daSen- Större & mindre Middagsbeställningar, Sexor från 2:50WperdlVdlldreila ntSbldUldlll till högre priser. Aftonkoncert fr. kl. 7* 8— 11.
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Alfred Capus

..Figaros1

'
krönikör som dra-
maturg

Alfred Ca/ms är för tillfället favorit-
författaren bland Paris7 dramaturger.
Det är han som för närvarande innebar
Meilhacs och Halévys mantel. Inom
loppet af en månad har han låtituppföra
två komedier, hvilka båda gjort hvka.
Den ena La ven»" har haft en rent
af sensationel framgång. Innehålletdäri
är ganska enkelt och låter knappast
ena hvari styckets värde ligger.

Eg advokat utan processer, lin-arcl
och en blornsterhandlerska, Charlotte
Lanier, älska hvarandra. trots bådade-
pas fattigdom och otur. Så ler lyckan
plötsligen mot Bréard tack vare Char-
lotte, idet en af hennes arbeterskor
gör bekantskap med en millionär, hvil-

ken härigenom får anvisning på Bréard
och tager honom till sitt juridiska bi-
träde. Nu lyckas honom allt, men i
medgången är han färdig att öfvergifva
Charlotte för en rik f. d. kokött. Den
gamla kärleken segrar emellertid och
han gifter sig med sin blomsterhand-
lerska

Hvad som gör styckets lycka är den
fina karaktärsteckningen,den intagande,
parisiska skildringen af de kretsar, inom
hvilka handlingen rörsig, samt den om-
växlande glada och sentimentala tonen
i stycket

En ganska betydlig framgång, om
ock icke så stor, har äfven samma för-
fattares treaktskomedi ..La petite fonc-
tionnaire" rönt.

Den kvinliga tjänsteman, det är fråga
om. är en postexpeditris, Suzanne Bo-
rel, hvilken kommer till en landsorts-
stad, där hon genom en inflytelserik
väninna. Hermance, blir medelpunkten

3ayj7
iåtskilliga kärleksintriger. Hon föräl-
skar sig i en vicomte de Samblin. hvil-
ken i andra akten inträder på post-
kontoret för att afhämta ett paket,
som innesluter hans förlofningskortmed
Hermance. Då Suzanne får se dem,
börjarhon gråta. Vicomten förstårhen-
nes känslor, men för sent. Iförtviflan
mottager hon ett anbud från en äkta
man i staden att mottaga en våning
af honom iParis mot att bli hans pla-

toniska väninna. Hon antager, och det
är idenna våning tredje akten afspe-
lar sig. Vicomten befinnes här ha gift
sig med Hermance, men efter ett kort,
olyckligt äktenskap skiljes han och gif-
ter sig med Suzanne.

Komedien är mycket spirituel, men
är byggd på alltiör parisiska förhål-
landen för att bli fullt njutbar för en
främmande publik. [Däremot är det an-
tagligt, att La veine" kommer attgöra
resan kring världen.

-4"*~

Notiser.'■''satis-teaterföreställningar. Om ett
intressant teaterprojekt meddelas från
Berlin: Genom kraftigt understöd af
folkvänner nr alla samhällsklasser har
förvärkligandet af ett populärt teater-
projekt af egen art möjliggjorts iBerlin.
På en stor i närheten af bangården
Savignyplats belägen tomt, skola under
maj, juni, juli och augusti dagligen i
det fria under ett tält teaterstycken,
företrädesvis folkpjeser. uppföras, som
skola vara tillgängliga för kvar och en
utan inträdesafgift. Platsen framför
scenen skall förses med enkla amfitea-
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£ovis de Salignac &

Cognac.
Co. l:ma Inlaid Linoleum

iultramodärna mönster

A. B. Wicander & Larssons
nederlag

Richardsgatan 2.

Palovakuutus Osakeyhtiö Pnhinlä XIIIK 1111Prx/fl TaPaturmavakuutus
Brandförsäkrings Aktiebola lullJ uia UIICIVU Olycksfallfdrsäkrings

Osakeytiö.
Aktiebolag.



AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj 1898 iParis.
Specialaffär för Korsetter.

Köp alltid från specialaffär: störstagaranti, lager
och urval samt låga priser. Order trän landsorten ex-
pedieras omgående mot postförskott Vid beställnin-
gar uppgifves, bröst,höft och midjavidd.

Helsingfors,O. CiliidslioulM
för Finland, för Akt. 801. Svenska Korsettfabliken

*(aisar)iensi
Middagar, Sexor & serveringa la Carte.

Beställnuimirforeiiskild^bstligheter emot-
■Telefon 223.tagas

Q. A. Wickström

Reparationsvärkstad

Ur, Kronometrar
och tinarcta "^^

&,
"

« Präcisions-Instrument
J3|J „, g Garanterad prima arbete

I
Ständigt lager af väl justerade

Vägg- och Fickur
Urkedar m. m

luat? §)cfyoulfz

Lii)oleun)affär
Soulevardsgafar) 28

SUOII. TEAATTERI.
Sunnuntaina Toukokuun 19 p:nä 1901

Kl. 8.

Alcnnctuilla liinnoilla.

TUKKIJOELLA.
4-näytöksinen laulunsekainen lmvinäytehnä. Kirjoit

tanut Teuvo Pakkala. Lavlut säveltänyt ja
sovittanut Oskari Merikanto.

Henkilöt

Turkka, | Evert Suonio,
Tolari, Taavi Pesonen.

Aleksis llautio.Huotari, \ tukkilaisia
Kasuri, Uuno Salmela
Oterma, Hemmo Kallio
Maija. kaupnstelija Kirsti Suonio
Pietola, talokas Emil Falck
Katri, hanen tyttäxensä Lilli Högdahl
ånni, mökin tytär Alma Auer
Eättäri Eino Salmela
Pölhö-Kustaa,lyliytjärkineii fjoikn. Olga Leino
Poro-Pirkko Mimmi Lähteenoja.
Pahna-Maija Hilma Rantanen
Leena Veeva Juvelius
Taurila, lautamies li.sakki Lattu

Pietolanpalvelijoita, tukki.laisia, ja kj'län tyttöjä

Ovel avataan k:lo 1;.,8. Näytäntö alkaa k:lo 8

ÄflsFflLTTflK-=?=FILTF^BRIK=
#A I

m. GRönDfIRCs $k räaderictabiissetttcnt & Klädeshandel
21. Unionsq. 2i f. d. T. nybetgs skrädderi

Rekommenderas =
UäUorteradt laser af prima beklädnadsntaterial

Helsingfors Elektriska
w Belysnings Aktiebolag 1 s^örsfa ocl> bäsfsorferade la-Kasarminkatu 27.

ger i Fir)lao<i af alla slagsToimittaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita. Möbler,

Gambrini Rcstaurant.
GOöeooo Jobo Pais<|)eff,MineralvattenfabrikenSivorl $z & &

& Merikannon H:fors, Brnnsg. \i§anifa§
PlaEßißfiuskaNiiiu rekommenderar sina tillvärkningar. QB5- Till Jai)dsorfei) $'ér)des

friff emballerad* san)f T^ed^ördf
till järnväg eller årjgbåf.

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 31 91.

Wiipurissa |Helsingissä
Aleksanterinkatu 21. $ Wlaclimirinkate 20.

Tel. 5 42. vl> Tel. 29 22.

Tobaksfabriken

SAMSONS"
i Tavastehus tillverkningar rekommenderasat tobaks-
kännare; försök Casino", ,,Samson I", ..Samson 2"
(Trämunstycken) och 1899".

Kommissionslager iHelsingfors hos
Frans Lindberg

Alexandersg. 52. Telefon 2058.

Teief. 916.
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traliskt anordnade bänkar, på hvilka
man får taga plats. De uppträdande
skola vara artister utan plats, som i
minst fem år utöfvat skådespelareyrket.
Hvarje konstnär skall endast uppträda
två gånger i veckan och erhåller ett
gage jämförligt med det för medelmåt-
tiga krafter vid scenerna iprovinshuf-
vudstaderna vanliga.

Liszt symfoniska dikt nMazeppa"
väckte vid en konsert afKaim-orkestern
iFrankfurt amMain under Felix Wein-
gartners ledning entusiastiskt bifall.

Berlioz Damnatiov de Faust" som
opera. På operascenen i Monte Carlo
har man nyligen vågat dettaexperiment,
sedan man länge i Paris dragit sig på
grund af den utomordentliga iscensätt-
ningen. Resultatetblef glänsande,men
sä hade man också användt en stor-
artad apparat för att nå målet. Ra-
koczv-inarschen väckte jublande entu-
siasm, den diaboliska musiken, som i
rådhuskällaren hånar den heligamässan,
mäste gifvas da capo, likaså

— hela
tredje akten, något oerhördt utanför
Italien. Ifjärde aktenmåste föreställ-

ningen pä grund af det våldsamma jublet
afbrytas för flera minuter. Första ran-
gens krafter bidrogo till resultatet:
Alvarez var Faust, Renaud var Metisto,
liose Caron var Gretchen.

Man spår redan, attBerlioz' Faust"
skall slå både Gounods och Boitos värk
och bli framtidens Faust-opera.

J. Zavgwill den så snabt ryktbar
vordna londoner Ghetto diktaren, har
sluttördtettnytt dramatiskt arbete Die
Empörung der Töchter" hvilket alla-
redan blifvit upptaget till spelning å
ett flertal teatrar.

Gugeline u opera i 5 akter af Lud-
vig Thuille, texten af Bierbaum gjorde
stor lycka vid första uppförandet å
Stadt-theatern i Bremen.

nßerliner Theaiers* iBerlin perso-
nal under direktör Paul Lindavs led-
ning, kommer att från I—lsmajgifva1 — l5majgifva
en serie gästföreställningar å Magyar
Szinhaz teatern i Budapest. Repertoa-
ren upptager bl. a. „ Över hvar-
dera delarna: De båda Leonororna;1:

nElpenor"; Robert Guiscard", ooh
rSatyros". Under den tid truppen be-
finner sig på tournée har Théåtre Al-
saciens trupp förhyrt Berliner Teater
for ett antal representationer.

Richterin* enmelodiös, ny-wag-
nersk stil förrådande 3 akters opera
jämte förspel af K. T. Schwab, libret-
ton efter Meijers novell med samma
namn, har vid första uppförandet å
Stadttheatern i Rostock gjort särdeles
stor lycka, hvartill icke minst bidrog
det framstående goda utförandet.

Cronje'* benämnes ett drama
författadt af en ryss, prefessor Green
i Kiew. Präsident Kriiger, hvilken
stycket är tillägnadt och fått sig det
tillsändt, har låtit sig berättas innehållet
samt tillskrifva författaren ett ytterst
älskvärdt bref däri han uttalar sin tack
och tillfredsställelse ined ämnets be-
handling.

Lindens operasällskapbekant för Hel-
singfors publik sedan höstsejourenhär-
stades, kommer att under^maj månad

gifva 5 föreställningarpå Kasinoteatern
i Eöbenhavn och sedan i de tre stör-
sta danska landsortsstäderna, Aarhus,
Odense och Aalborg. Repertoaren om-
fattar nTraviata",„Oarmen", nPajazzo",
Cavalleria", Romeo och Julia" samt
Barberaren". Markis de Souza, hvil-
ken på sin tid medvärkade vid turnéns
representationeriGöteborg,kommer att
göra det äfven på Kasino.
IKristiania har Linden-turnén haft

en glänsande sejour. Den nye tenoren,
ungraren Aranyi, synes nu ha accom-
moderat sitt sång- ooh spelsätt efter
nordisk smak och har firat stora trium-
fer som Canio och Turrido irPajazzon"
och Gavalleria rusticana". Hvad frö-
ken Kaijser beträffar, tyckes hon ha
fullständigt eröfrat Kristianiapubliken.
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TÄMMERFORSWB j)Blilig3Sl^^

hk^
\)it)cp ocb spirituösa

direkt importerade från utlandet hos

|={icU nS' Lil>d^rci>, S. Esplaadg. lä.

Smakfulla och vackra 0
Vy-Postkort |

Största och rikhaltigaste lager.

J Mycket billiga priser.

| Dahlbergs Pappershandel, J
t A!exandersgatan 15.
Ä Norra Espianadgatan 23. «

Wiihelm Saiins
snörmakeriaffär

.\:o 50 Alexandersgatan N:o 50,

Stort lager klädningsgarnityrer af silke med
guld. silfver väfnader, perlgarnityrer m. m

Obs.! Billiga priseri Obs. lHHHRBB

A. R. Paulson's
Cigarrhandel.

N:o 23 Unionsgatan N:o 23

Z29^~ rekommenderas. "HKBIZ

*w Champag-ne gs

3 Mont de Bruyére g,
fP Säljea i minut hoa de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- Ö*'
tioner. Partilager hos !?;

o Ernst ToSiaririer. ».
S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

Trea.
$ KonditoriBageri

52. Hlexandcrsg. 52.
Helsingfors

% Franska Litförsäkrings- %
bolaget '@

é *;W? M
'ijCiW**mm

B
® 7
mm

Aktiekapital:12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcs

i
&}\ Bolaget meddelar fördelaktiga försak ig})>
@j,

'ingar af alla slag. Genom samarbete med
sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-

&fi. Maine et la Seine beviljas de försäkradevid g£)5?? sjukdom och olycksfall sär&kilda förmåner
*£(/ hvilka fullkomligt säkeutälla såväl (len för-
@fi säkrade och lians familj, som ock (le per- &h--

Mied hvilka han stär i affärsförbin- jj^
delse för den oundvikliga förlust, som en «<7

0) sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 0)gi ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- 'g?L
?§!y skänker nämligen, såsom allmänt bekant, <s>^
0} premierna för hela sjukdomstiden och utbe- 05J)grii taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- gd
**£(/ lig och resten vid dödsfall. &/)

Bolaget L'Urbaines försäkringar äro 0}
jjvN

därför särskildt att rekommendera för lier-
%é)j rar affärsmän, da det gäller att säkerställa *&j
jgfit) större affärsföretag genom lifförsäkring-, t&k
fäfo emetl<an sjukförsäkringenmotvärkar de led- i^samma störingar svårare sjukdomsfall all- <zdf)
iäfo\ tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- |JÄi
ojv ges- och förlagsman stora förluster. >w*

För dessa väsentliga fördelarerfordras
j£fi) icke några extra premier utan endast att &h
-2<y en försäkrade afstår från den årliga vinst- ]|j?*0J andelen. %Sfj
ffih Generalagenturen:H:fors, Ö. Henriksg. 1. Äö)

Qarlvon Jinorring. ||
0) €d 0)0J)0)-0)oi'o]-0}<0l0i0}0)0)'Mi0)0)'

HGnOfIOBOHOHOIOI

Finska Sira- & Filtliait
fabriks Aktiebolaget.

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommendera]

Filthattar

Underkjolar
"Winterblusar

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

lllii1I

Sörnäs Piisener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktieBryggeri.
k^3K^^X»Kial.k ;^%X«!)4«lK^kMS

första ffysl^a Försäfyii?gsbolagef
grundadt 1827 Generalagenturen

N. Magasinsg. 1. Tel. 231.
Brand & Olycksfallförsäkring.

#RSM"
är en ny

tillverkad af fin turkisk tobak. Iparti, från eget fa-
brik, endast hos

Fredr. Edv. Ekherg.
52 Alexandersgatan 52

esearfiklar
Plånböcker c:a 100 olika slag.

OW" 300 portmonnä-
sorter

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

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

—

Ledig annonsplats Ledig annonsplats

m*issm^^
Nutidens förnämsta antiseptiska

toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödarkolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent ibakteriologivid K,
Karolinska Institutet iStockholm.

D:r Axel Holst, Professor i allmän helsovård
vid Universitetet iChristiania.

D:r F. Huedpe, Professoriallmän helsovård
vid UniversitetetiPrag.

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

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

ratorium å Kliniska Institutet i St. Pc-
tersburg.

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

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Espianadg. 8.

)<@gm%m&m-

Ledig annonsplats

Helsingfors, Hufvudstadsblads-ts Nya Tryckeri. 190]
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