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ÉtaKKISTALL-MAGASDrET trLager!
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Nya glasmagasinet SVEA"
Brand & Liffcrsäkrings

AktiebolagN. Esplanadg 37.
Kontor

Oscar Alexiz. Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

N:o 40

**« DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. » » »
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. 6, Telefon 2770.

c— T
cö

Jakob Ljungqvis

Ate ier
Alexanders^^^Jj

(ing. fr. HagasundsgT2o
Telefon 2453

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

Hya €apisseri=
tr * affären # *
r>agasunasg. 2. C«lef. 3201.

4 W obs.! Ullgarn stort sorti-
ment. Uicl partiköp rabatt.

ätsLHondiiwi
40 Alexandersgatan 40

Telef. 21

»^£^€€€€€ee
Helsingfors Elektriska

Belysnings Åktieöolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

*»s££££€€€€€€*

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Fredagen den 30 November

Georgsgatan

Svenska Teatern.
<^~ M(f ~^

Fredagen den 30 November 1900
kl. 730 e. m

För tolfte gången

Gustaf Wasa Avg. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

Tillverkningen står under kontroll ai
Filosofi D:r Hj Modeen.

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238

Westeriunds restaurant
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard.

it C. labfs
Ylle&TricotvaruaffärH Norra Esplanadg. 37 Telef. 1727

Välsortei
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Champagne

@.<H. # Qo
& & G få Reims GG G d

säljcs hos Rerrar vinhandlare
och serveras å alla förstakläs
sens restaurationer

\. Hjelt

$%s

Kontor Vestra kajen 18
G. F. CARLAMÖER
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MAGASIN DU NORD.
At?abia Försälj-

nings-JVla<|aäin,
Vin-

"iiilrt"

(Inneh. Q. F. Stockmann)
Glog. 2, Hotel Kämj

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

Blomkrukor, Vaser m. m
äfvensom af

liffala Qlasbruks
illvärkningar, såväl enkla som slipade
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,

Kannor, Ostkupor m. m

SKÄNB", Brand- & Lifförsäknngsaktiebolag:

Mid dan skTns er t HÖtel KBIHp Af t (fnYoTs er t
I!IIUUdybKUII3öi i , Mv!ijksåiiskapet ..Colombo-. fran kl 8 e m

frän kl. 4—6 e m. L, , — — — ___
A.TESLIER JL^OJLJLO.

C. P. DYRIIBAHL Fotografisk Atelier.
(Catanis hus)
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Skådespel i5 akter af Avg. Strindberg

Personerna

Konung GaistafI
Prins Erik . .
Prins Johan
Drottning Margareta Lejonhufvud
Ebba Karsdotter, nunnaiWretakloster,Konungensvär

moder
Magister Olaus (Olaus Petr
Kristina, hans hustru . .
Seginald, hans son
Herman Israel, rådsherre från Lübeck
Jakob Israel, hans son

Aspeboda
sn på Rankhyttan

Måns JNUsoi«
A.nders Perj^
Ingel Hansson
Nils iSödei-ln

HjergsmänmJDäTämß

Erik
berget

GöranPersson, sekreterare hos
Magister Stig, prest vid Koppar
Måns Nilssons hustru . . . .
Barbro, dess dotter
Agda, värdshusflicka
Karin (Månsdotter), blomsterflic
Marcus I kontorister hos IsraelDavid / .. . _ .

Herr Malmström.
„ H. Sandberg

Lsirsson

Fru Bränder.
Herr Eogelbrecht
Frk. Wiklund.

Åhman.

Bareklind
Larsson.
Lindström
Berlin.

Herr

jHer

f). OlicKels
Uiitliandc!

JSrrafss Fnitscb,

irisbelöntmedguldmedaljvid
långa utställningar. Högste
tmärkelse hederspris(Diplö-yie d'honneur) vid utetällniiv
■iiiBordeaux H

1900

prise

Stavenow
Fm Precht.
Frk Bonnevie
Fru Stavenow

Lindfors.

W. Sandbei
Svedberg.

■gsmaii från Dalarne

Börjas kl. 7,50 och slutas omkring kl. 11 e. m

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgalan 27

A. W. ERIunÖ Co.
& Spirituosahandel

Skilnadsgatan 19

Telefon 3 K

Strix Skrif-Kopiebläck rekommenderas.
Fabriks-Aktiebolaget Strix Tehdasosakeyhtiö. Helsingfors.^

«)U

N. Esplanadg, 31

&3°

>



Harald Wasascjemas RT.OMSTERHANDEL, Skiinadenj
Städernas i Finland

Brandstodsbolag
för lösegendom

tager försäkringar till låga ]

~äknnes

Osksr Hakulin
1' 1 Alexanderse-atan

<<«<<« <<-c<<<<*>>>>>>>>_»;>»>>»

Hattar
af

felb & filt
Höstmössor » » » » »* * » » Wintermössor.
afkrimskinn astrakan, bisam. nutriam.m.

för
herrar och damer,

Muffar & Boas, hos

Jofy. Weckgell,
30. Unionsgatan 30.

<<««<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>»
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6. H. K«ap« Skrädde-
rictablisemcnt.
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fllcxandmgafan 17

Operakällarens Re
Xouis de Saligaac & Co.

Cognac.
Brefkort från Berlin.

Berlin, novemb. 1900.
För några dagar sedan införde BBer-liner Theater" hos oss en Wienerför-

fattare, Hugo Ganz. förut bekant för
än samling spirituela litterära essays.
Jien som nu presenteradesig som äfven
iramaturg. — Hans fyra akters skå-
lespel Der Rebell" hade redan bestått
slddopet i Prag. Men också här rönte
let rikt och välförtjänt bifall. Man
ipårade i författaren en fullödignatur,
lans arbete bär en alt igenom intres-
ant personlig prägel. Ganz visar sig
lärrned som en skarp iakttagare och
örenar med en träffsäker karaktärise-
ingsförmäga en god uppfattning af
cenens fordringar sam- - att tr-
jänstfullt fylla dem. Ha^s Stefan Gr-
an är en helgjuten figur. En gammal.
rlig. arbetsam borgare, som midtiden

Palnvalnmtus Osskpvhfir

l:ma Inlaid Linoleum
i altramodäma mönster

A. B. Wicander & Larssons
♥0 <> o<> 0 nederlag $<} <J> {><)<}

Richardsgatan 2.

orngifvande korruptionen ihans unger-
ska hembygd, bibehållit kärleken till
sanning och en orubblig rättskänsla.Denne kärnborgare råkar ikonflikt med
den i staden tongifvande klicken ochförfattaren genomförskarpt logiskthuruhan därvid dukar under. En fanatiker,
en rättsökande ande, som visar stor
frändskap med ..En folkefiende", dengamle skogvakten i..Erbförster", menframför alt med Hebbels mäster Anton,
ikväl med nya, själfständigt framträ-dande drag. Denne helt och hållet
egenartadt utpräglade person ställer för-fattaren mot en historisk bakgrund:
man ser här förebuden till en hotande
social revolution. Men häri ligger äf-ven styckets svaghet, så gripande änle förekommandearbetarescenernaverkaGanz har velat gifva ett på engang
ndividuelt och tillika socialt stycke*
cen därtill har han ännu icke kraftos. sä starkt och energiskt han än

i r^ 1 ■ 1 ~T

©Fescer)f"
Södra Esplanadgatan 2.

(Invid Salutorget).
tagit sig saken an. De båda sista ak-erna i hvdka Orbans person trä^Olbaka or milieun8 utveckling höllo*8 ej heller 5 Samma höjd,sonf de t åförsta akterna, af hvilka isynnerhet denandra verkade alldeles förträff oS|il d̂-i-Pt intryck sators,Kattade författaren unprenaHp ;opninga, Utförandet V^pTÄh^
der iramstaende godt och iscensfen

"
;en omBorgBfuiiochsakforst&ndi, JZ

■

I

?ilbaritionisKa Sällskapet.

Söndagen den 2 December 1900.
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Populära Konserten
Profant:

1. (

å.dam
1. _D

iSt, (

Der G

ssman

Paus

y o 11 or 31i-no Phomas

blauen Augen] för Cor- (Bohm
: net a ■{

nes strand piston (Collar5å E

7. Fantas [>. Traviat

Paus
8. I Sil,,

IHHfIBI

SKKIF MASKIN

HA 3131OND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

äger hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalae .er för Finland & Skandinavien
S^.SLJ

WWWWWW4f]

bokhandel:
T\r>\ar)d i Bilder,X Den

inneh
hela '
tyska

ris f

Genoms! iliga kuver
l^insl vapenmärker

»^»

-
la Cart hela dagen,

till h
Större & tninc
gre priser. Aftonkoncert

VlTlli

BODEGA ESPANÖLA(Etablerad 1883)
Helsingfors

Försäljningiparti och minut afendastäkta uti'
Viner «fe

Spirituosa
nya Barnaarckrobcni Passagen

lulutstäilnitin
rPÄSSåGLH^ af Leksaker och Barnkläder!

K^F.Larssodi
mig

21 Alexandersgatan 21
Sedan stor prisnedsättning på samtliga i aff-förekommande artiklar numera egt rum, inbiudpa^rP

mänheten att vid behof af a11"

Möb'er, Möbeltyger,Mattor, Draperier,Lampor, Vaser et
göra besökivår affär och hoppas vi kunna fullt till'fredsställa ärade kunders anspråk medvåranuva." a
priser. Aktiebolaget IRIS, 21 Alexanders» 21

Första Rvsska Försäkringsbolaget
grundadt 1827 Generalagenturen

N. Magasing. i. Telef. 231.
Brand & Olycksfahförsäkring

He
Tel. 1431

Flyglar

Rekvirera vår
katalog, som sändes franco på beg

Specialaffär för Korsetter.

utmärkta

til

lirek

H^MH

C.E. Lind
Tar
fyrr

matt

lettprydnadei
& Cinarrettf

■ ,
Middas

lgfors Nya Miisildiiiiidc
Fazer & Westerlund

Fabiansg.16,

inkommet stort nytt lagei

Pianinos
Harmonier

nya piano jdh harmonium

Svenska prisbelönta & andra i fabrika-
i alla storlekar samt prislägen.

Största urval af korsettfiedrar & nschetter
priser, hos

O. Grundström
N:o 48 Alexandersgatan N

Akta
Viner och spiritu »sa

nporterade från utlands
Hjelt & Lindgre

itai

affär,■grensBorstmnch
landersg. 46. Centrals h

Penslar,
cos.Par-r & Rottingpiskor, Toilettv

fp, Kammar af allaPortmonnäer, Börsar
& Toi
CigarrPlånbö

dra! m. m. till
'
billigaste

2,50sbetällningar, Sexor f
fr. kl. y28— 11.

man är van att se den på BerlinerTheater" och med Pau] Lindau som
ledare. K.

Alfred Reisenauer.
I»Musikalisckes Woohenblatt" skrif-

ver Eugen Segnitz iLeipzig, om Alfred
Reisenauer som följer:

Hrr Reisenauer hade vid den första
af sina här beramade fyra klaveraftnar
den 11november, att glädja sig åt en
publik, som med spändaste uppmärk-
samhet lyssnade till hans föredrag af
Bachs Italienska konsert, Mozarts C-moll
fantasi och fuga samt Beethovens ham-
marklaversonat och belönade desamma
med verkliga bifallsstormar. Iden Bach-
ska konserten intresserade den fram-
stående pianisten särskildt genom den
kraftfulla ton och underbara klarhet
hvarmed han behandladekompositionen
och framhöll dess hufvudpimkter. Att
konsertgifvaren vunnit mycket, bvad
äfven det själfullaiföredragetvidkom-
mer, bevisade sig synnerligast vid åter-
gitvandet af den långsammare satsen
äfvensom af Mozartfantasin. Hrr Rei-
senauer öfverraskade formligen genom

3



AXEL PIHL6REN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj 1898 i Paris

SUOH. TEAATTER!
Perjantaina Marraskuun 30 p:nä 1900

Alennetuilla

Rullervo.
sinen niurlienävtolmii (7 kuvaelmaa)
Kirjoittanut Aleksis Kivi.

Minniii Lähteenojä
tKaarle Ilalme.
Lilli Högdahl.
(Tyyne Finne.

letsiikump-fHemmo Kalli

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo 7aa

ReKommenderas =
Ualsorteradt lager af prima beklädnadsmaterialMfl £{RAftT)HKr'< SKrädflerictabliscment $ Klädeshandel/I!!♥ljl\Ul*l//11/i« *

21. Unionss. 21. f. d. T. nybcrss skrädderi

5-niiv

Väinäm
Dmarini
Ilmarin i

Leiiiniinl-
Kalervo
Kalervon
gnllervo
Ainlkk
Kelmii
Ui)t;un
Unnon emäntä
Tiera . . .
Viksai

N*yyril<H
ll'ln:<ll'l
Sinij)iik:i
tjatar ,

leraj

dspalvelija

luimoilla.

Kirsti Suonio
Oskari Salo

Otto N
Mimmv Leino
Eino Salmel

[Pietari Alpo.
flisakki Lattu.
ITaavi I'osonen

Äleksi
A_hn;i Auei

Helsingfors Elektriska Största och bästsorterade
Finland af alla slagsW Belysnings Aktiebolag

Kasarminkatu 27

Toimittaa sähkövaloa. JAöbleif,sähkötarpeita.

öambrini Restaurant

Tobaksfabriken

SAMSONS"
i Tavastehus tillverkningar rekommenderas åt tobaks
kännare; törsök Casino", Samson I", Samson 2'
(Trämunstycken)och "1899".

smmissionslager iHelsingfors hos
Frans Lindbere

Älexandersg. 52. Telefon 2658 Myy

Telef. 916

w

//S//

OQQGQQGQOQOOQQQOG*
MineralvattenfabrikenSivori &

é Merikannon
" *

Piaiiomakasiinl rekommenderar sina tillvärkningar

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8fH^^^^sä elefon 319
i>■ -■-■-■'

?

Wii
ermkatu
. 5 42.

det lika så vackrautförandet af fantasin,
som ock adagiopartiet i sonaten. Den
mästerliga behandlingen af instrumen-
tet, en Bechstein flygel, den finhet
och poetiskauppfattning hrr Eeisenauer
bär lade i dagen, verkade på det ome-
delbaraste på åhörarene. Likaså blef
utförandet af den Beethovenska piano-
kompositionen en konstnärsproduktion
af första rang och däri artisten frän
sats till sats tycktes så att säga själf
stegras, ända tills i de två sista sat-
serna hans eminenta såväl fysiska som
andliga förmåga nådde en oanad höjd.
Endast några få pianister,hvilkas namn
vore nog äro lätt att nämna, skulleisyn-
nerhet hvad återgifvandet af denBeet-
hovenska B-dur sonaten vidkommer,
kunna häri täfla med hrr Reisenauer.
■Det var en genomgående genial pre-
station för hvilken man tyvärr har en-
ast applåder och bravorop att tillgå

ror att till kcnstnären uttala sitt tack.
Det var som skulle alt jordiskt hafva
därifrån afsöndrats, såsom hade man
olifvit försatt i en högre och renare
sphär och känslostämning, men blef så
helt tången af det odödliga verkets
skönhet att man stundom nära nog
glömde bort den spelande. På grund
a' hrr Reisenauers på denna sin första

afton så storartadt konstnärliga fram-
gång, torde ej böra betviflas att den-
samma kommer att te sig än mera glän-
sande de utlofvade följande kvällarna.
Hrr Eeisenauers klaverkonserter höra
till de värdefullaste gåfvor vår musik-
älskande ort har att för säsongen på-
räkna."

Reisenauer har sedermera spelat
samma program iBerlin och erhöll där-
vid icke mindre än nio framropningar.

Teater och musik.
Eugen d'Alberts opera Kam" är

upptagen till speluing å Hofteatern i
Stuttgart och torde blifva färdig till
uppförande omkring medlet at decem-
ber. Operan som på hösten gifvits i

München har väckt ett gång för gång
alt större intresse hos publiken.

* **
Å Hofoperan i Wien uppfördes för-

tiden vecka en ny enakts operaaf Jos.
Eeiier och rönte ett synnerligen varmt

emottagande.

#

Heinrich Zoellners musikdramaDen
sjunkna klockan" har, efter att det gjort i

sin rund kring nästan alla Tysklands i

musikscener, sent omsider den 17 no- i

vember uppförtsikomponistens födelse-
cch hemort, Leipzig, och framkallade
därvid stormande ovationer förZoellner.

*
KompositörenHumperdinck iBoppard

a. Eh. har efter aflidne senatsmedlem-
men von Herzogenberg inkallats till
medlem af kungl. konstakademin samt
utnämts till föreståndare för därunder
lydande högskolan för komposition, i
Därmed har nu ändtligen något friskt
blod ingjutits i anstaltens härintills sä
konservativa organism, säger ett ut-
ländskt musikblad hvarur vi lånat no-
tisen.

En Tschaikowsky-biografi itre delar
kommer att ännu under dettaår lämna '

trycket. Författare är mästarens bro-
der. Modest T.-chaikowsky, och har till
grundmaterial för arbetet lagts en sam-
ling af circa 5,000 bref skrifna af
kompositören själf och omkring 7,000
skrifna till honom.

till allmänt erkänd billiga
$te priser, bo

R:fors, Brunsg. 12
OBS.! Cill landsorten sä

des fritt emballeradt samt ned--
ämväg eller ångbåt

mmmmm
.n nAugust Ennas opera „Flickan med

tändstickorna" har uppförts å Stadt-
teatern i Bremen och därvid blifvit
synnerligen välvilligt emottagen.

* *
Felix Philippis, från Wien, skåde-

spel Das Erbe (Arfvet) skall med Zac-
coni som Sartorius gifvas inom denna
vecka å teatern iXeapel.

*
Gerhart Hauptmanns nya drama

ttMichael Kramer" väntas i dagarna
som prämiär å Deutsches Theater i
Berlin.

prick alltid

»JVionopole sec"!
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Kmil Falck.
Axel Alilberg

Wladimirinkatu 20
Tel. 29 22. s^

r)de^lädeF @
ii siden. ylle. tI ramie M?Julius Sjögren
Trikot och yllevaruaffär«5 gen.Mikaelsgatan 4 och Cen

i I

KAIBANIEMI RESTADRANT
rekommenderas för enskilda säll-

skaper & tillställningar.
Q. A. Wickström.

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

Kostymer, Paietaer och Benkläder för fest
förfärdigas snabt och oirvisit-, och hvardagsbehot

sorgsfullt.
Godt material, fin snitt och skickliga arbetare

Priserna särdeles moderata.
Färdiga kostymer,paletår och benkläderpå lager
Frackkostymer uthyras.

Beklädnads-BolagetAalto &C:o
JBaaga.ta.ll JV.-o 9. Tel. 15 O5

Ivar Schoultz

Linoleumaffär
Boulevardsgatan 28

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Lördagen den i December kl. 8 e. m

För andra gängen

glfjangfpaT).
af Johanhages]

Lf F. luihTatiLudvig Heiberg. -Musik

sönerna
Christian, lvaiung i .Danmark.
Erik Walkendorf^He^^ril^Höistru
Elisabeth MunkH

i Stevns härad
vndling

Albert Ebbescn. Länsherre, Ståthålla på Trv ggevelde

Pal Fleming
Henrik Rucl. Konung lolman

Karin, en gammal ndkvinna iTry ;sevelde härad
Agneta, hennes dotter.
Björn Olofsson, Hotmästare på Höjst;rup

Mäns, en
Elfkungen

Riddare Damer. Bondfolk. ElfvorHofmän. Pager

Representationenbörjar precis kl. 8 e. m. och slutar
omkr. kl.II e. m. Dörrarna öppnas kl. \ ->8 e. m.

Gröna biljetter.
Biljetter säljas alla dagar iThéhan=

deln midt emot Svenska Teatern (Argos
hus) samt représentationsdagen äfven å
Studenthuset fr. kl. 5 e. m. hvarjämte de
ock kunna abonneras per telefon 20 99.

M

?
Vnfrft-

»

lager i

Flicka



W:m EKBERG. Cognac-. Punsch- och Vinhandel. Ålexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors
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y Smakfulla och vackra V

| Vy-Postkort ?
Största och rikhaltigaste lager.

Mycket billiga priser

t Dahlbergs Pappershandel, J
$ Alexandersgatan 15. 4» Norra Esplanadgatan 23. ®

Prima"
är en ny

fapyross,
tillverkad af lin turkisk tobak parti, från eget fa1

brik, endast lios

Fredr. Edv. Ekberg:
52 Alexandersgatan52

wmmmm snssSfesfésäKS fe

Trea.
d Konditori
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MColombo."
Fredagen den 30 November 1900
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Tallbergs husAlexandersgatan 21

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommenderai

Filthattar

Damer & Bai*n
Uwderkj©lar»
Winferbiiasar

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.
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Cham

£| Mont de Bruye^^ia
säl.jes i minut ho.i ilii lli^-a. HBvrar handlande.

:rveras a alla störrBliirtiliiircr hos'
tioner

O Ernst Toläander
S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

$edan värmegaspriset i Relsingfors nu^

mera är nedsatt till 15 penni pr kbm
d. v. s. till samma pris, som hålles i ut
landets större städer, uppmanas allmänbe
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Koka med gas,
som är det billigaste, renligaste och be
kcämaste bränsle, hvilkct i-

I tillgå^KokaparafeMråi^^TiarlMilMioar^
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Gasverket.

flotd KäTDp
(Festsalen.)

€& &$s fe/ fe/

Table dhote k!. 3—6 e. m.

Middagskonsert kl.'|24-6e.m.

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m
fe/ fe/ fe- fe,
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Sörnäs
Sörnäs

Pilsener!
Porter!

Prima råmaterial

■Prima vara.
SörnäsAktieBryggeri.

Medicinsk gymnastik och massage,
gifves åt°r, specielt förled-. nerv-,mag- och rhoumati
ska åkommor. Enkla traumer af olili slag,kontusio

A.kut somner. distorsioner, reponerade luxationer
kromisk synovit. Diefetisk behandling:örlångvarigt
sängliggande, vid långsam konvalescens, anaemi sär
skildstärkande behandling. Såväl förd.amer somherrar

fr. VoH— 2 och 5—7. Telef. 30 57. Kyrkogata.

Nicolai Leibowitsch.
Utexm. med diplom fr. gymnastiskt Ortopediskt

Institut
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■■finnes
Champagne |
i lager hos herrar vin-|

d handlare

Hotel Kamp.
Sång- och Musiksällskapet

Colombo."
Lördagen den I December 1900

Program
!■" Jahrmarktsrummel, marsch2. Ungersk mazurka ....
s. Leber den Wellen, vals1. Märolien .... Komzak.

-solo föredragesaf Sr. Rug
ö- JNormänu^pönS

1 Dichter md Baue:
8. Lo lv bal, salongvals

Sr. Rusconi Sidney-Jon»
f S:a Marietta
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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 ibakteriologi vidKKarolinska Instituteti Stockholm.
Dt Axel Holst, Professor iallmän helsovårdvid UniversitetetiChristiania.
D:r F. Huedpe, Professor iallmän helsovårdviåUniversitetet i Prag.

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

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

ratorium å Kliniska InstitutetiSt. Pc-
tersburg

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

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.
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