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Nya glasmagasinet SVEA"

Brand & Lifforsäkrings
AktiebolagN. Esplanadg 37.

Kontor

Oscar Alexiz. Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

N:o 113. 1901.*** DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. »»»
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastlghetsbyrå. 6, Telefon 27 70.

cd

CO

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.

IHoaernasfe= « «
« " CapeMagen
af förnämsta Engelska $ Tran-
ska Tabrikcr « « « « «

kl Rullgardiner $ « «
p " " " " Cinolcutn
\r i Rdsingfors nya tapct-flffär

Unionsgatan 32 « « « «

iJtaKwdftoiH
40 Alexandersgatan 40

Telef. 21

$

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Salier elektriska materialier

£»£££€€€€€€«

Lancelot. . ,
Mäster Hilarru
La Chanterelle

leksaksfabriknut Svedberg
„ Hultman
„ Lindh.

Bareklind
Precht.

Loremois . .
Pater Maximin
Broder Balthazar
Broder BaSiLque
Broder Benoit
Alesia . . . .
Fru Hilarius . .
Gruduline . . ,

„ Lindström
Fru Castegren
„ Lindh.

Frk, Tscherniscliin
Jozse Fru Stavenow

Hr Precht.En notarie
Munkar, Arbetare och Arbeterskor hos mäster

Jlilarius; Bröllopsgäster

Börjas kS. 7," och slu ar omkring kl. 11 e. m

Sundströms
FotografiateUer,

JBj^ --~?=-~ -*l'*^ -

Fabiansgatan

5.

-
■■ ■ '""-»'UCN

HrraKs Punsch,
prisbelöntmedguldmedaljvid
många utställningar. Högsta
utmärkelse hederspris(Diplo-
me (Vhonneur) vid utställnin-
geniBordeaux1895.

@a 1

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.

Alexandersg. 46. Tel. 276

0. Stenberg & C:o
Tricotvaruaffär

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

Välsorteradt lager,
billiga priser

Underkläder (Lahmanns)ylle och

Handskar Jouvins <4 C:o's Gre-
noble världsberömda älvensom an-
dra goda kvaliteter.

K

3
HR

3
(fl

CD

Q
S

po

o

o
C/>

CD

C
3
a.n
-t

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 29 Maj

Georgsgatan

Svenska Teatern.
(Tsj-

—.— -^0r- .—
i^z>

Onsdagen den 29 Maj 1901
kl. 7,30 e. m

Godtköpsföreställning.

DOCKAN.
Komisk operett i 4 akter af M. Ordouneau

Musiken af E. Audran

Personerna

BirgnGASim ou mono.
Arabia För§älj-

nings-JMlagasin, A. W, EklunH $Co.
Vin-(Inneh. Q. F. Stocktnann) & Spirituosahandel

sr a

I5

o

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

värkningax, såsom: Telefon 310. G G G G :|^CitT)S &G G G
Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,

Blomkrukor, Vaser m. m säljes bos Rerrar vinhandlare
och serveraså alla förstakläs-
sens restaurationer o o o oJ

W
äfvensom af

Uttala Qlasbruks
Företakin** Tapetserareoch

Dekoratörsverkstacl.
Johan Svensson,

"Rclsingfors
€. fl. fijelt Generalagent for linland

tillvärkningar. såväl enkla som slipade
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,

Kannor. Ostkupor m. m. Sandviks Morra kajen X:o 17, d. v. s. Sandvikens ångsåg, ««**«*<*«««*#'Adress
Telefon 3380. *rSKANE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Kontor Vestra kajen 18

C. F. CARLÄNDER. IPIs13
o
(8

A.TELIJER A.POLLO.
mC. P. DYRENDAHL Fotografisk Atel N. Esplanadg. 31.er.

(Cafanis hus)
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Städernas iFinland
Brandstodsbolag

för lösegendom
emottager försäkringar till låga premier och ned-
sättas dessa med 25 och ■">' I

°
0 å de belopp hvarmed

förskringstagarei 10 och 20 år varitdelegareibolaget.
Oskar Hakulin

4n Alexandersgatan 40,

Sidenfjelbhattar
1 prima qvalité j

å Fmk. 15 & 20:
Filthattar fö]

herraj & damer

Wår & Sommarmössor
Resmössor m. m.

Joh. Wecksells Hattmagasin
30 Unionsgatan 30

-a « ."i8 -g c"
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€♥ J\. Rnapes Skrädde-
rietablisemctit
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JHexandersgatan 17.

#**###*#
j4agelsfams <^ <^

BoJ^aodel.
Keforn)-Brefordr)arer)

tjänar som registrator och brefbevarare på
samma gång. Ny }'ppfinning, som rönt största
erkännande iutlandet.

Pris s Fmk
Anderssons nya patentbläckliorn oöfverträff-

ligt
Pris Fmk 4:50.

Henrik Gahns'
Amykos, Gahnelit,

tvålar m. m.
oider,:'genom Ernst Tolander,

S. Magasinsg. 3 Telef. 18 44,

Eifförsäßrinss * *
» « « Jlktiibolaget Utctoria

i Stockholm
meddelar Eifförsäkringar på förmånligaste vrlkor

6. J\ fijelt. Generalagent för Jinland
norra Hajen 4. telef. 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 år 1900. Fmk. 912.000,000

Nya, betydelsefulla fördelar! Begär prospekt!
Generalagenturen för Finland:

Alex. F. Lindberg.
Helsingfors. Alexandersgatan 48,

HelsingforsNyaMusikhande
Fabiansgatan 16

Vår nya illustrerade katalog öf-
ver musikinstrument har utkommit
och sändes franco på begäran... .

OBS,! För hvar och en iäm-IM pliga saker,

Fazer & Westerlund

C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,
Alexandersg. 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, Plånböcker, Cigarr-
& Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.
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Shakespeare- och Goethe-^
kännare- '.

Med anledning af författaren ocb
vetenskapsmannen Berots nyligen ti-
made död omtalar en engelsk vecko-
skrift diverse anekdoter från hans lifs-
tid, hvaribland följande, nog så ka-
raktäristiska, för kunskapen iallmänhet
om stora namn utanför deras fädernes-
land. En italienare, hvars bekantskap
Berot gjort på utländsk botten, hade
för några år sedan besökt honom i
England. Af sin engelska gästvän be-
ledsagad till olika sevärda ställen, ham-
nade man omsider till äfven Shakes-
peares graf i Stratiord-on-Avon. Af
kurtoosi för sin värd visade italienaren
skenbart intresse för stället, men syn-

'agligen icke äga någon den min-
sta kunskap om hvem Shakespeare
egentligen varit. Alla engelsmannens
försökatt isin gästs minne återkalladen

store diktarens odödliga arbeten slogo
felt och ej ens namn sådana som Rom-
eo iGinlietta", Macbeth," Amletto"
framkallade annat än en nekande skak-
ning på hufvudet åtföljdt af ett: Kon
lo so, non lo soI', (jag känner ej). Slut-
ligen nämde englandarenockså „Othel-
lo", hvartill italienaren gladt utropade:
Ak. si, si, é il libretto d'un opera di
Yerdi)." (Ah, jo, jo, det är libretton
till en opera af Yerdi).

För att hålla oss till italienska språ-
ket kunde man möjligenhärvidlag hafva
lust att tillämpa satsen: Si non a vero,
é ben. trovato." Men historien påmin-
ner starkt om en ungefär liknande anek-
dot som i ett sällskap personligen om-
talats af den för ej längre sedan af-
lidne framstående professorn Max Miil-
ler. Den store lärde hade under ett
samtal med en annars nog så bildad
engelsman kommit att nämna Goethe
och därvid högst förvånad lagt märke
till att namnet syntes vara engelsman-

39,93.

nen fullkomligt obekant. På prof. Möl-
lers fråga om han aldrig läst något af
den tyske diktarfurstens arbeten eller
hört dem omtalas hade engelsmannen
svarat — ..aldrig imitt lif" Muller
som tycke om att gå till grunden med
saker och ting hade då slutligen hälft
skämtsamt framkastat:" ilen -Faust"
känner ni väl ändå till?I'' — hvartill
engelsmannen efter något begrundande
yttrat: — ..Faust? Faust? jo nu vet

jag, det är en opera af en, hvad han
nu må heta

—
och som Goethe skrif-

vit texten till."

Teater och musik
A tschecJciska operan iPrag har med

stor framgång gifvits en ny opera af
AntonDvorak kalladRoussalka". Äm-
net är hemtadt från en gammal slavisk
saga. Såväl uppsättningensomutföran-
det berömmes som extra framstående.

Enligt den af Wolff, Berlin, ut-
gifna konsertalmanackan för säsongen
1901— 1902 kommer under året 1901
att i Tyskland firas ett ovanligt stort
antal musikfester: kammarmusikfest i
Bonn (Beethoven huset) från 12 till
15 maj under medviirkan af Joachim-
kvartetten och Padere^vski; musikfest i
Worms 26 och 27 maj; musikfest i
Augsburg samma dagar; allmänt tyskt
musikförenings möte iHeidelberg 1— -4
juni; musikfest i Zwickau den 8 juni
under prof. Joachims ledning, med an-
ledning af Sobert Schumann-statyns af-
tackning därstädes. Bayreuthrepresenta-
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(Etablerad 1883) HelsingforsPUkittiO* ja ==r^:

===: OsuusKauppa 0. V. Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska
Ratakatu P.:o 0. Cclel. 15 05.

Suosi:etaan pukimia kecatkautta ja kesaä oarten
UutuuKsia on saapunut! VINER & SPIRITUÖSA

Nya Barngarderoben
Ständigt lager af färdigaBeklädnads* $ =====

andclsbandcls B. BaroWäderB.
Bangaian fi:o 0. Celefon 15 05.

Uår i/ sommar kostymer rekommenderas. Beställningar emottagas.Obs.! nyheter bafoa anländt.

Den enda viirkligt praktiska Skrifmaskin som

HAMMOND,
som skrifver alla språk och stilar.

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter for Finland & Skandinavien.

Ledig annonsplats

finnes är

Bodega Espanola

W-

jPASSAGENy K. F. Larsson

On*arakällarPknQ R^ctailrönt a la Cart hela dagen. Större & mindre Middagsbeställningar, Sexor från 2:50V^pCl Clf\c3i:c3l CIIS> nC&IdUFdfU till högrepriser. Aftonkoncert fr. kl. y2 B— n.

l:ma Inlaid Linoleum<£öuis de Salignac & Co.
iultramodärna mönster

A. B. Wicander & LarssonsCognac. nederlag
—

Richardsgatan 2.

Palovakuutus Osakeyhtiö PnhiflIa Klillprvn Tapaturmavakuutus Osakeytiö
Brandförsäkrings Aktieboia luliJUBa riUMCIvy Olycksfallförsäkrings Aktiebolag.



AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj 1898 i Paris
i

Specialaffär för Korsetter.
Köp alltid från specialaffär: störstagaranti, lager

och urval samt låga priser. Order från landsortenex-
pedieras omgående mot postförskott. Vid beställnin-
gar uppgifves, bröst,höft och midjavidd.

O. Grundström, Helsingfors,
Ensamtörsäljare

för Fiiland, för Akt. 801. Svenska Korsettfabriken.

T * I.

J^esfaurarjf
Middagar, Sexor & servering- k la Carte.

Besttällnimrarförenskild^^tligheter emot-
l(clefon 223.tagas.

Q. A. Wickström* *

Reparationsvärkstad

j'3 311 ocli tinare

>^^k $»-,.:-: Präcisions-Instrument

4& *bM CSJ s"" Garanterad prima arbete

dff\^^MM " 5 Ständigt lager afväl justerada

Urkedar m. m

luap §c^ouliz

Lioolsun)affär
Boulevardsgatai) 28.

fID. 6RÖnDflfiC's $k

Tobaksfabriken

SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommenderasåt tobaks-
kännare; försök Casino", Samson I", Barnson 2"
(Trämunstycken) och 1899".

Kommissionslager iHelsingfors hos
Frans Lindberg.

Alexandersg. 52. Telefon 2658.

rädderietablissement & Klädeshandel
21. Unionsg. 2i f. a. T. Nybergs skrädderi

wHelsingfors Elektriska
W Belysnings Aktiebolag

Kasarminkatu 27. Telef. 916

Toimittaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

©©©GOOOOQQQOOQQQ©
Mineralvattenfabriken

§anifa§
rekommenderar sina tillvärkningar.

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

o QQQQQQQQQQQQQ

sm
Ä^FfILTTfIK-=J=F!LTFfIBRIK =

#^p i

Telefon 20/i

Rekommenderas =
Uälsorteradt lager af prima beklädnadsmaterial

■WWW—II

ba ocf) bäsfsorferade la-
Fii}lai)d af alla slagsger i

Möbler,
till erfäfldf billigaste
Ivpriser,

Jobi? Pais4>cff,
Hrfors, Brunsg. 12.

QB5-? Till landsorter) $är)des
friff emballerade san?f oedl^ördf
fill järoväg eller åijgbåf.

6aittbnni Rcstaurani.
Sivori & 4f 4?

4* Merikannon
JPiaiK»iiK3kaftiiiii

W iipurissa § Helsingissä
Aleksanterinkatu 21. jjj Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. W Tel. 29 22.

tionerna äga som bekant rum mellanden
22 juli och 20 augusti; hvarutom i
Geneve kommer att hållas en storartad
musikfest från 22 till 24 juni.

Frän Paris teatrar. Å Stora operan
utfördes den 26 april för förstagången
den sedan någon tid bebådade operan
nßoi de Paris-'. För öfrigt har man
därstädes återupptagit Tannhäuser"
med Renaud som Wolfram, Alvarez
som Tannhäuser och Aino Ackté som
Elisabet, i hvilken roll vår landsma-
ninna redan tidigare skördat så rika
lagrar.

Å Opera Comique har gifvita Iphig-
enia iTauris" hvarefter direktör Carré
till den 29 april hade utsatt uppföran-
det af operan Ouragan" (Stormen).
Dessutom skulle såsom senaste söndag
gifvas en repris af ..Hänsel och Gretel"
samt som fyllnadspjes föraftonenCaid".
ÄiVen „Carmen" med Marie Delna i
titelrollen står här på repertoaren.

A Comedie Frangaise går alt fort-
farande Patrie". Dessutom har under
senaste veckor uppförts äfven Beren-
ice", sCoupe enchantée" och le der-
nier Madrigal.

Waudeville haruppförtjettnytt stycke

af Paul Hervien La course du flam-
beau", Porte Samt Martin Quo vadis"
af Sienkievitz och Bouffes Parisiens
arbetar alt vidare med Les travaux
d'Hercule".

Theåtre Antoine uppförde under påsk-
dagarna Gerhard Hauptrnanns Hann-
ele". Stycket gjorde djupt intryck
på åskådarne.

-«"►

Notiser.
Berlins teatrar. Två nya stycken,

enakts versifierade skådespelet Gluck"
af Ludvig Jakobowski och tvåakts
skådespelet Rlm Schatten" af Dora
Dnncker, ha uppförts första gången å
Berliner Theater. Det förstnämdastyk-
ket, en tafla ur en författareslif,väckte
vid slutet starkt bifall. — På en väl-
görenhetsföreställning å Lessing-teatern
uppfördes en ny pantomin Eine Gal-
genfrist" af E. v. Wolzogen med mu-
sik af Bognmit Zeppler. Trots det
förträffliga återgifvandet, rönte det alt-
för äfventyrliga stycket endast föga
bifall, skrifver en recensent. — Otto
Sornmerstorf, den framstående medlem-

men af Deutsches Theater, har nu redan
för 200:de gången spelat titelrollen i
Goethes Faust". — Gerhart Haupt-
mann arbetar för närvarande på en ny
komedi, betitlad Der rothe Hahn",
hvari handlingen i hans tjufkomedi
Der Biberpelz" fortsattes.

A Altes Theater iLeipzig rönte den
nya sångpossen Der Erautvater", af
A. Rosée, musiken af H. Platzbecker,
vidförstauppförandetgynsam framgång.
Bäst slogo några scener i de båda för-
sta akterna an om äfven många öfver-
drifter i komiken förefölloonaturliga
och många vitzaridialogenaltför sökta,
skrifver en därvarande recensent. Mu-
siken innehåller rätt anslående nummer,
i synnerhet melodiösaoch rytmiskt lif-
liga duetter, hvilka väckte starktbifall.
På ett kvickt sätt äro i en kuplett vår
tids ..framsteg" föremål för skämtsam
behandling.

/ Magdeburg gifves med anledning
af därvarande Stadttheaters 25- års ju-
bileum från den 6 till den 16 maj en
serie festliga "Wagnerförestallningar,
för hvilka endast konstnärer af första

rang engagerats. Från hofoperan i
Berlin deltaga i föreställningarna da-
merna Marie Götze och Ida Hiedler
samt hr Julius Lieban. Tilluppförande
komma nDie Nibelungen", Tristan och
Isoide" samt Mästersångarne från
Niirnberg".

Eugen d'Alberts opera nDie Abreise"
rönte ett välvilligt mottagande å Stadt-
theater iKöln.

Der Nachtwächter von Schlurn" be-
titlas ett nytt tvåakts skådespel af G.
von Berlepsch och A. Baumberg, livil-
ket antagits till uppförandeå Deutsches
Volkstheater iWien.
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Wilhelm Salins
snörmakeriaffär

BO AlexaixlersgatanN:o 50,

StortlagerklädningsgarnityréralsiTKemctl
guld. silfver väfnader, perlgarnityrer m. m.

Obs.! Billigapriseri Obs.!

A. R. PaulsoiVs
Cigarrhandel.

N:o 23 Unionsgatan N:o 23

\JIOz~ rekommenderas. å^ll

*j* Champagne QJ
2 Mont de Bruyére SL
2 säljes i minut hoa de Hesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- j£'
tioner. Partilager hos

'o Ernst Tollander. Ä
S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

Trea. Oberg.
Bageri $ Konditori

52. flicxandcrsg. 52.
Helsingfors

II111IiIoiolololololol
Finska Sira- & Filthatt

fälts Aktiebolaget.
Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommendera!

Filthattar
föi

Damer ét 15am
Underkjolar

Winterblusar
Korsetter-, Linnekläder och

Danska Handskar 2:50.

|O|O|O|O|OjOBG|

;x^w^r^>^K^)^x^K^s^K^«

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.
Prima vara.

Sörnäs AktieBryggeri.
w ■

FörsfaJfysfa Försäkringsbolaget
grundadt 1827 Generalagenturen

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

S>RIW
f»apypos§,

tillverkad af fin turkisk tobak,
brik, endast hos

Fredr.
52 Alexandersgatan 52

Iparti, från eget fa-

Edv. Ekberg.

jfiesearfiklar
Plånböcker c:a 100 olika slag.

8Ä~" 300 portmonnä-
sorter

Kammar=, Hängslen=, Borstar
Störstaurval.

—
Billigaste priser hos

Alex.F.Lindberg.
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S¥a
ocb spirituösa

direkt importerade från utlandet hos

|=|jcH $ Lindgren, s. Espiandg. 12.

§ Smakfulla och vackra V

| Vy-Postkort
J Största och rikhaltigaste lager. *
▼ Mycket billiga priser. J| Dahlbergs Pappershandel, $
A CV-xar.riersqatsn 15. é
I Norra Esplanadgatan 23.

"
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éy Franska Lifförsäkrings-

i ■»■■■■* t

SrURBAIIE 5Ilununiti t-, g
Aktiekapital:12 miljoner Frcs.

Garantifonden: 98 miljoner Frcs.

■JMY Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- |g;~^ ringar af alla slag. Genom samarbetemed
!g$ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
&h baine et la Seine beviljas de försäkradevid 0>
JJ*1 sjukdom och olycksfall särskilda förmåner
fäs}i hvilka fullkomligt säkerställa såväl (len för-
gJJ säkrado och hans familj, som ock de per- gft~^ söner, med hvilka han står i affärsftfrbin-

delse för den oundvikliga förlust, som en
0)' sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- jäft)

ler enolyckshändelsemedföra. Bolagetefter- gC't&j skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
0\ premierna för hela sjukdomstiden och utbe-
jg£ talar 3,4 af kapitalet.' om sjukdomen är obot- g£
%&!/ lig och resten vid dödsfall.
0y Bolaget L'Urbaine» försäkringar äro ofr%£ därför särskildt att rekommendera förher-
tZ}/ rar affärsmän, (lii »let gäller alt säkerställa SJ^
0\ större affärsföretag genom lifförsäkring, 0\

emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-
samma störingar svårare sjukdomsfall all- *£/J

OJ, tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- |g)
fj£ ges- och förlagsmali stora förluster.
&}■ För dessaväsentliga fördelarerfordras
0)) icke några extra premier utan endast att |J^)l^C den försäkrade afstår från den årliga vinst- S£
W) andelen. ..
&fi) Generalagenturen: H:fors, O. Henriksg. 1. &fi)

% Bart von dfinorring. §

*4i++omm*
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 i bakteriologi vid K,
Karolinska InstitutetiStockholm.

D:r Axel Holst, Professor iallmän helsovård
vid UniversitetetiChristiania.

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

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor R
Kochs InstitutiBerlin.

D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis

D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffslabo-
ratorium å Kliniska InstitutetiSt. Pc-
tersburg

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

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.
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fLedig annonsplats

Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg.

Ledig annonsplats

Helsingfors, Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri, 1901.

52. Telef 2178. Helsingfors.

är en ny

Ledig annonsplats


