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t/5re Kaisaniemi
Värdshus.Teatrar och Konserter.
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Kaisaniemen
Ravintola.

G. A. Wiekström.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
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N:o 109. Fredagen den 21 Maj 1897.

DANIEL NYBLIN, FOTOGEAF, Fabiansg. 31.
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SVENSKA TEATERN.
SUOM. TEAATTERL

Fredagen den 21 Maj 1897.
kl. 8 c m

Sjunde gästuppträdandet af Perjantaina Toukokuun 21 p:nä 1897

c%rr @laf c&oulsen
från Kungl Teatern i Köpenhamn 1
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För första gången
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PHENRIK OCH PERMLLE. TV 1 l! < ii < ii iiEi iit iiniiiiLKomedi i3 akter af Ludvig Holberg. Öfversättning af
Ernst Lundquist,

PEKSONEENA

Leander Hr Lindroth,

Henrik, hans betjänt
Hr LindhArv, gårdsdräng Fröken Walborg Holmlund.Leonora, Leanders trolofvade.Frk Holmlund,

Pernille,henneskammarjungfruFrk, Paldani ■<44^IleonoraMagdelone Frk Gerasimowitsch,

Jeronimus Leanders far Hr Malmström,

Leonard, Leanders vän Hr Wetzer
En Notarie Hr Enström Benrik och Pernille

Scenen är iKöpenham.

*) Henrik Olaf Poulsen
Börjas kl. 8 och slutas ornkr. kl.10,15 e. m. Mh ■» ? Folograf SUNDS-TBOMS annons

■*■
"" å andra a Iredje sidorna.

Skåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Kontor
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FransSa LliÄriisWapt LURBAINE, tTT^SSSt
K "Cl 04-Ål%ll% M«». FörstaAteliern1tr.upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) T7\ f\ *T* i~\ f* ~D A "Cl. E. Stahlberg AntoAteiaöÄÄsaÄ rta)' FOTOGRAF.
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Svenska Anjovismagasinet
Helsingfors.

(Innehafvare L. G. Wassberg.)
Rekommenderar sina vid flera utställ-

ningar prisbelönta inläggniningar af An-
jovis och sill i Gaffelbitar.

Telefon 2365.
Telegrafadr.: Wassberg

5 Magasin du Nord. $
Pj Största specialaffär ilandet för:

Q
—

s^e Sidenvaror. Sammets- & Garneringsartiklar."*<.
—

Q5C Ylletyger af alla arter förHal-,Visit- ochPromenaddräk- 5C
V ter, Damkappor,Pelleriner Jaquettes m.m. Vf
8 XJädnings c§ ){appskrädderi q
f\ under framstående ledning. l^\
OOOOOOGOOOOOOOOOGOOOOGGOOO

Lager af fina äkta Viner»
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis a vis Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter.
—

Specialité CRAVATTER.

Telefon 231

Ledig annonsplats

AXEL PALMROOS

G
år

u
m27

dt FörstaRyska Braiidförsäkringstoolaget *&%$*
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen

Telefon 231

/LNA^EKLUND& C^QOskar Fröberg.==
Kaserngatan 4S,

Specla.l«.-6fär för

PORTMONNÄER
OCH

BLOMSTERKORT.Ledig- annonsplats.

B Skilnadsgafäos^«léftn3lor
H Välsorteradt lager af

■Viner & Spirituös;
I billiga priser.

IJuho Wirtanens
ISKOAFFÄR.
I Ö. Henriksgatan N:o 3.
IStörstaiageraf inhemska skodon.Prin
orummigaloscher, äkta Collanolja m. m

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer

UnionsgratanN:o 17.
Hjelt & Lindgren.

P P BYTJIIWBAHL Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
1U A* ÅF JL M/JLåM,åJy i^ ±̂± Porträtter ivisitkortsformat 6 mk.pr puss. fOataniså hus.)

Kontor N.nVEa.Ä^-^i^o.ss^^t^Mi. Iä":o 1.
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JULIUS SJÖGREN
Mikaelsgatand, Centrals hus.

Ylle^ och Mhofvaruaffär.I
g Välsorteradt lager. Billiga priser

VELOCIPEDER.
Neumanns Germania"

extra prima tyska.
Beau Ideal"
l:ma engelska.
Defiance"

l:ma amerikanska.
Fiitz Schröders Velocipedaffär

2;T©rra, Espla.n.a.jä.gra.ta.zx37.

Barngarderoben
Telefon 1968,Unionsgatan 28. 2 tr.

Beställningar emottagas

Ledig anoodsplats

Brandt & Blomberg
Åbo — Helsingfors — Uleåborg

Specialitet:

Velocipeder & Skidor.
Eepresentera följande velocipedmärken:

Rover
Unity

Unique
England.

Amerika.
Cleveland

Westfield
Temple

Styria
Opel

Österrike.
Tyskland.

Velooiped-tilX"togTolör.
Begär vår illustrerade priskurant.

Brandt & Blomberg.
Helsingfors, Mikaelsgatan 19

o
*§

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.

Opera
Miski-polkan."

Det var premiére och premiére-stäm-
ning på Kapellet i förgår afton, då
Kapten GöstaToppeliup, länge bebådade
polka skulle spelas för första gången.
Verandor och terass voro besatta till
sista plats af militära och civila vän-
ner och väninnor, vänners vänner och
väninnors väninnor till kompositören.
Kvällens piece de resistence stod upp-
tagen som andra nummer å program-
mets tredje afdelning, och det var med
en viss likgiltighet man lyssnade till
en Tschaikowsky, en Verdi, en Sibe-
lius endast i förbidan på hvad som
komma skulle. Nehl's Zignenarmarsch
hade redan förklingat och stunden var
nu inne för Kapten Göstas polka. Mer.
liksom för att kittla nyfikenheten noS
den ispänning väntande publiken ar-
rangeradekapellmästarLindfors en ext;-a
o.uustpaas. ■ AJock

— ändtligen hör-
des ett muntert ackord. Det var Mi-
ski-polkan"! Ett glädje>skimmer.spröd
sig öfver allas anleten» Kapellmästa-
ren sken ikapp tned de elektriskaso-
larna, musikanterna grinade af fröjd
som hade de kysst stadens frodigaste
köksor och ej munstyckena på sina rr.es-
singslurar, och pigorna ute iskvären

småskuttadei takt*med den lefnadsglada
låten. Hela Kapellet guppade af skratt
och fröjd. Det var jubel öfver allt.
Miski polkan" hade eröfrat världen
och — värden. En frenetisk applåd,
hvari till och med min granne, en
stor nllmerdogg, deltog, tvang orke
atern att bissera polkan. Endast takt-
känsla mot tonsättaren, som helt obe-
rörd af aftonf n^ succés borta vid ett
bord drack sitt vanliga anspråkslösa
té, var helt säker enda orsaken tillatt
musikanterna ej hela kvällen fingo spela
Miski-polka." Så lifvad var denmv-
siken

Om du vill glädjas en aftonstund i
denna jämmerdalen,glöm då ej att be-
ställa „Miski-polkan" på Kapellet. Man
gläder sig aldrig för ofta.

Passepartout,

«<"►

Från Stockholms teatrar.
Dramatiskans senaste var Derblays

giftermål." Man kan knappt tänka
sig, livilken utomordentligmanhr Der-
blay var. Han öfvergaf — enligt tro-
värdiga uppgifter —

en lysande bana
som ingeniör för att bli simpel fabriks-

idkare ocli direktör öfver 2,000 arbe-
tare och tio masugnar, som brunno natt
och dag. Ilikhet med sin brud, den
högättade fröken Claire de Beaulieu,
hade han af den profetiska naturen
blifvit begåfvad med ett hjärta af guld
och en vilja af järn, hvilkametalliska
skatter han dock ej var nog girig att
låta ingå i de tio brinnande masug-
narna, utan istället använde till sin
familjs bästa. Han hade den oturen,
stackars ädle man, att refuseras af
sin fru på själfva bröllopsdagen, men
detta hårda slag bar han med jätte-
styrka, ty han var naturligtvis lika
stolt som ädel. Ihans passionerade
inre brann kärleken fortfarande ikapp
med masugnarna, men han förrådde
inte ett knyst, var bära stilla och ädel
Söm alltid, vakade natt och dag, all-
deles som masugnarna, vid den äfven-
ledes stolta Claires sjukbädd, kämpade
om henne med döden och, med den
framgång man kunde förutse hos en
så präktig järnverksdirektör, som fått
den äran att bli hjälten i en roman
af Ohnet, och vann förståsöfverdenne
annars ganska mäktige potentat. Frö-
ken-fru de Beaulieu-Derblay blef näm-
ligen så medtagen af den uppskakande
scenen på bröllopsdagen, att hon in-

d'h & å a car
sjuknade. Under denna pröfvotidlärde
hon sig förstå

—
och älska, ty det

lär ju vara detsamma
—

sin storslagne
make, som i sitt umgängessätt blef
kallare, allt efter som frun kryade till
sig, ett genialiskt romanförfattaredrag,
som pikant skiljer hr Derblay från
andra äkta män. Och när frun var
riktigt frisk och så kär att honknappt
kunde stå på sina ben, började hr
Derblay till en hälsosam efterkur, all-
deles som när man från Ems far till
Baden-Baden, kurtisera en vacker men
demoniskt elak dam, som gift sig in i
slägten. Häraf uppstod helt följdrik-
tigt en amprare svartsjuka med till-
hörande scener och afgörandekris. En
duell arrangerades mellan hr Derblay
och demonens man, en tjusig, men sam-
vetslös hertig. Man samlades i arla
morgonstund, profsköt med ett par för-
färliga muskedunder till revolvrar och
träffade fru Claire, som iklädsam hvit
nattoalett, men märkligt nog ej med
utslaget hår, ilat efter och med kvin-
nans känslighet, men också brist på
uppfattning af fakta, skyddande kastat
sig framför sin järnman. Hon fick en
lätt kontusion antagligenisin förtju-
sande skuldra — hvilken gräslig otur
om hertigen hade skjutit näsan af
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Eric Sundströms
Fotografiatelier.
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Den endavärkligtpraktiska Skrtfmaskin
som finnes är

HAMMOND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.
Finnnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o,
Helsingfors,

Generalagenter för Finland& Skandinavien.

Ledig annonsplats

& Afton onsert T

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningiparti och minut af endastäktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

0. ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.
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Godt material,
omsorgsfullt arbete.

R. Faltins pianomagasin
R. E. Westerlund

N. Esplg. 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

Endast god kraMtet!
(BolumGia!

dCarfforå!I

fallas!
Ärfnur Bergström.

m Helsingfors, ©
& Central-Passagen m

Iffil *a^x c^s J§

tillfälle atti ännu högregrad än hittils tillmötesgåärade Limder i deras fordringar pa ett « rsta
"Fabiansgatau27, hörnet at Norra Esplanadgatan. isa,mmg h"« """ NordialaJMiM
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AjK 3EIi PIHL €TRI£ ]y Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

Velociped-Pepét.
Ständigt ett \ älsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

i^r Velocipeder. -»
Fennia"-welncipedei\ inländskt fabrikat re-

kommenderas.
Nort European Cyc/e Export Co.

f. d. John Tourunen & C:o.

Ledig annonsplats

TvålfabriksHelsingfors
byktvålprima

ijnnes hos alla välförsedda handlande
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\f Lenhardtson^M£/ sammansatt^HAlbA
och iajéU
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Iförd i tarmkanalen

mit,rosfeberns och difteriiisbakteriepåmin-
dre än2 minuter samt tyfoidfeberns bakterie
på 3 minuter.

Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medletsålundaeger förmågaatt upphäfvasyrebildning o«'n för-
ruttnelse imunhålansamt ytterst snabbt förstörsjuk-
domsbiidandebakterier,som därstädeskunna förekomma,
måste jag på det högsta hos allmänheten förordadess bruk.

Att det samma äfven somyttre medel imångahän-
seende böräga en vidsträcktanvändning framgår osökt
af dess ofvan anförda starkt bakteriedödandevärkan.

Stockholm, den 6 April 1895.

Med. Dr.,Docent ibakteriologividKarolinska Institutet

Laboratorium. O
andJäkaren Herr A. ?K
idersöktett af honom jjjt
tardtsons Q
a följandeintyg: (fo
Märgad och tillreak-

mder en tidafminst
ning imjölk.
iörandeellerhöf/st
de af förruttnelse-

rabahterierpä 1/2
"ems, difterins och
på omkring 1 minut,
'Udd med3 delar" på mindre än 1mi-

9

Velocipeddelar
Jacob J^einkcs

11}ai)nrosserQuadrant"
Ledig annonsplats. Diirkopp" dteparationer Sultana-tobak.

Obs! Äkta Havannautföras snabbtochbilligt.

p. F. Stockmanns Velociped Depot. Cigarrer.

Gambrini Restaurant Ledig annonsplats.

ItindholmA^a

Swift"
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tillbehör. Hemgj.
och

m

C/J

®

henne! — Herr Derblay störtar fram
och bär henne till en bänk, faller på
knä och uttalar med af rörelse vibre-
rande stämma det något uttröskade or-
det: Älskade! — Hvad vi ska' bli
lyckliga! säger hon, och så faller ri-
dån under en talrik, men uppriktigt
sagdt inte vidare elegant publiks tår-
dränkta snyftningar.

Sådan var denna premier!
■ En liten parentes om denna under-
*ulla publik: Det var ett tillfälle, det
var många tillfällen, då jag hädiska
varelse, inte kunde låtabliatt skratta,
trots konflikternas gripande allvar. En
Säng mötte mina ögon en ung mans
På samma bänk, en liten förfärligt
gentil ung man med rosiga kinder och
Mörka omsorgsfullt uppvridna musta-
scher, smoking och alldeles ren, bro-
derad skjorta. Jag vill inte påstå, att
det var ett utseende att reflekteva öf-
yer, men icke desto mindre kände jag
lgen honom, då vipå mellanaktenmöt-
tes ien farstu. Han förde vid armen
en likaledes gentil ung dam. Herr-
skapet tvärstannade framför mig, och
den unge mannen utslungade med en
blandning af harm och sorgordet idiot!
fflot mig. Med mitt skratt hade jag
sårat hans känslor, och det var detta

han ville låta mig veta. Så att Geor-j
ges Öhnet har sin gifna och trofasta1

stab äfven hos oss iSverige, det är
alldeles säkert.

Fru Seelig-Lundberg var till sin för-
del som Claire de Beaulieu särskildt i
de senare akterna. För öfrigthar den
lilla frun ett sätt att sköta sitt ut-
seende, som är ganska anmärknings-
värdt. Jag har observerat det redan
förut. Hon ser bätte ut med hvarje
akt. Hon börjar som obetydlig, ibland
nästan ful, för att efter hand stiga
till rangen af en skönhet. Detta är
ett pikanteri, som gör vederbörligver-
kan, men som dock kan missbrukas,
och det är afgjordt oförsiktigt ifem-
aktspjeser af sådan halt, att somliga
af .publiken gå innan det är slut.

Notiser
— Hvar teaterfolk har det godt

är i den franska staden Verviers, hvars
invånare äro entusiastiska teatervänner.
Det enda ledsamma för de spelande
skulle vara, att föreställningarna äro
utomordentligt långa. En teaterföre-
ställning får nämligen icke vara under

tio akter. Ett annat märkvärdigt tea-
terbruk iVerviers är trefligare för ve-
derbörande: omtyckta konstnärer och
konstnärinnor pläga nämligen vid sina
beaeficeföreställningar på scenen erhålla
skänker, såsom champagne, likörflaskor
o. d. tårtor o. s. v. En alldeles ori-
ginal skänk erhöllhäromdagen en sån-
gare, som vid ett uppförande af Gou-
nods opera raust" sjöngMefisto. Ett
ofantligt väl insnördtpaket öfverräktes
honom på scenen. Det innehöll prof
af i Verviers förfärdigade tyger och
därjämte ett artigt bref, hvari man
bad sångaren utvälja åt sig ett tyg
till en fullständig dräkt.

— Wagner iItalien. Från Rom
skrifves till Berliner Tagelblatt: Den
försiggångna generalrepetitionen å;,Göt-
terdämmerung" medger icke några syn-
nerligen glada utsigter för premieren.
Utförandet var slappt och temperaments-
löst, orkestern utan krafr, kostymerna
delvis bizarra a la Sköna Helena och
iscensättningen högst bristfällig. Där-
till kom den vanliga premiére-publiken
å vår Teatro Communale, bestående af
kvinnor, barn, tjänsteflickor och anför-
vandter till stadens fäder och tjänste-

och andra akterna mot-
togos mycket kyligt. Bättre aflopp
tredje akten, ehuru direktionen gjort
allt möjligt för att fuska bort den.
Siegfrieds stridshäst en utmagrad Ro-
sinante, gjorde trots sin höga ålder de
djärfvaste bocksprång på scenen så att
alla rädda flydde åt sidorna. Af sång-
artisterna förtjänar endast signora Fran-
cescati som Srynhilda att nämnas.

— Grillparzers mera sällan gifna
sagolustspel Wehe dem der liigt" har
rönt ett välvilligt mottagande å hoftea-
tern iDarmstadt.

— Den nya Kisfalady-teatern i
Budapest gjorde lycka med den för
första gången på ungerska språket upp-
förda operetten I sjunde himmeln" af
Pagin, libretton af Lindan och Krenn.

<H^fc.

Tio mul:om dagen kunna lätt 7förtjänas ge

nom att sälja visitkort frän John Fröberg,Fin-
spånf/ Sverige. Begär profver!
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DRICKSGLASTapisseriaffär.
"A.l©:^Ä3aca.©i*ss. "7» =^ slilta tnlß

,x^j d:o med snpao^Tänder 1: 80OBS.! Enda specialaffär

<1 Glashandeln %
"£j Mikaelsgatan N:o 17, {«£
V*l midt emot Jernvägsstationen. [j>T*JSeåig annonsplats.

Kafé du ¥f>i«d
Serverar dagligen smörgåsbord, portioner,hela

och halfva, som salta biteu ni. fl. Kalla och varma
sexor till billiga priser.

Biljarden renoverad med nya vallar och nytt
kläde. Öl på seidlar. Högaktningsfullt

Gustaf Blomqvist

Ledig annonsplats

T. 638.

o'O

let ' Aff;

etc- Pris för visitkortsfotografier FmV x:50 till högre nrisei

03

(fi

1:50 per dussi
män

llrec,hvilken är tillökadmed nya och eleg "anta ?3korationsföreniiil och apparater,är d&rföre Eric Sundström.
F
'ahiansqatan 27,

c<
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Bolaget meddelar fördelaktiga försäkringar af alla slag. Genom samarbete med sjuk- och
olycksfallsförsäkringsbolagetL'Urbaine et la Seine beviljas de försäkrade vid sjukdom och olycks-
fall särskilda förmåner, hvilka fullkomligt säkerställa såväl den försäkrade och hans familj,
som ock de personer, med hvilka han står iaffärsförbindelse för den oundvikliga förlust,
som en sjukdom och ännu mer en obotlig sådan eller en olyckshändelse medföra. Bolaget efterskän-
ker nämligen, såsom allmänt bekant, premierna för hela sjukdomstiden och utbetalar % af kapitalet,
om sjukdomen är obotlig octi resten vid dödsfall.

Bolaget L'Urbaines försäkringar äro därför säkskildt att rekommendera för herrar af-färsmän, då det gäller att säkerställa större affärsföretaggenom lifförsäkring, emedan
sjukförsäkringen motvärkar de ledsamma störingar svårare sjukdomsfall alltid medföra och hvilka
ofta nog bringa borges- och färlagsman stora förluster.

För dessa väsentliga fördelar erfordras icke några enetra premier utan endast att den för-
säkrade afstår från den årliga vinstandelen.

Franska Lifförsäkringsbolaget

L'URBAINE.
Aktiekapital:

Garantifonden:
12 miljoner Frcs.
98 miljoner Frcs.

Generalagenturen:
Carl von Kuorring.

Helsingfors, Mikaelsgatan 1.

J. C. IVLEXMONTAN Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Innehafvare:E. Nyberg. Ledis annonsplats.

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.Biner & Spirituösa.

<l
O"3 ?

Ms*

(jll

Jrö fe]

ra

U

oj

bo

o< o
(Oh-
2:
flz
Oo

Nu inkommetBrefpapper
rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

Stort lager moderna
stråhattar,blommor,band,
tyll, spetsar m. m. till
biligaste priser

Fredr. Edv, Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52.
Helsingfors.

olinierade.

hos FirmaFirmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat 15.
H. ELLMIN.

9 Alexanderagatan 9,

Telefon 2385.
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V. Henriksgatan 16.
Velociper från Fmk 250 till högre priser. Egen reparationsvärkstad, allehanda tillbehör och beklädnadsartiklar
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Härmed få vi tillkännagifva, att vi åt Herr Karl G-öhle Helsingfors öf-
verlämnat vår generalagentur för Finland.

Vi tillåta oss göraden ärade allmänheten uppmärksam på vårtKonserv
Kaffe (se nedan) hvilket genom sin fina arom och friska smak inom kort tid
vunnit allmänt erkännande på världsmarknaden. Genom direkta förbindelser
å produktionsorternaoch rikligt kapital äro vi itillfälle att möta hvarje kon-
kurrens. Våra Konserv Kaffesorter (tillsvidare13 kvalitéer) säljas ipati en-
dast genomHerr Karl Göhle Helsingfors ochiminutinedanståendeKoloni-
alvaruaffärer. Våra kaffesorterserveras å Operakällaren,Societetslmset,Bron-
dins kafé m. fi.

Konserv Kaffe.
Det är en allmäntbekant sak att brändt kaffe tillföljdaf sinhygrosco-

pie redan efter några dagar förlorarikvalité, d. v. s. mister sin aroma och
styrka. För att afhjälpa detta hafva under de sista femtio åren åtskilligaupp-
finningar blifvit gjorda och Professor Liebig var den förste som genom till-
sats af en karamellösinngvidbränningsprocessenlyckades förbättradenna olä-
genhet. Genom bristfälliga apparater erhölldock det brända kaffet en fadd
bismak.

EARL
G-eeralgent

Det har lyckats oss efter nere års arbete och genom nyuppfunna rote-rande ugnar med luftafkylningsapparater uppnå ett lyckligt resultat. Genom
tillsats al en renad rörsockerblandning som öfvergjuter bönorna vid en be-
stämd varmegrad inneslutas kaffebönorna ien microscopiskt tunn karamell-hmna som förhindrar fuktens och luftens inträngande och tillika kvarhållerden aromatiska olian ibönan

Genom denna procedurhåller sig vårt Konserv Kaffe åratal lika friskt,
aromatiskt och starkt som nyssbrändt ooh har en absolut ren fin smak.
kaffp T?Vffar? är 2° PlooBll* kapitalbesparing vid inköp af rostadt
alla fW,? äfl^^ 6n st0s mängdmatten ochandrabeståndsdelar,hvilka
alla torsvmna vidbränningen cho förminska vigtenV»rJ"<Z e'

u KM- Brmd"- Rob. Holmquist. KG- Öhman.
N
kEspltad^37bUt> J

'
aSSaSen- A^' la Skilnad6n %

labianÄ- o,^- Q\^^«^ Alex. Johansson. Th. Holmström,
Vernc, %edbera ?

PB'/0/ S" EsPlanadg- *■ V. Henriksg.l2. Alexandersg.11.

OHLE.
Sr Plaland.

Ang. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Alosandorsg. 26,

Telefon 169,

Tillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

COLUMBUS
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Finska Velocipedaffären,

KONSERV KAFFE.
Frihavns Kaffebraenderiet Kjöbenhamn (S. Bonnevie Lorentzen)

Telegraf, adr.
COLUMBARY.

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Cono. Langebok.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
Pellows Syrup.
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