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Nya glasmagasinet
l\l. Esplanadg 37.

Oscar Alexiz.

N:o 30.
«$« DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. »»♥
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå.

i—ca

Jakob Ljungqvists

\i MmFégrafis
Alexandersg. 19

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

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

Rya Caplsser!=
f # * affären * $

fiagasundsg. 2. Cdef. 3201.

i gtörstaui^al!
P obs.! Ullgarn stort sorti-

ment. Uidpartiköp rabatt.
El Vis©

a 15 P.
en mycket god Holländsk Cigarr fås i
Bromans Cigarr & Tobaksaffär.

Uninonsgatan 27

Helsintsfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan S7. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

»»»»€€€€€€"

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 7 November

Georgsgatan 16, Teiefon 2770

fSvenska Teatern. B.
est Qj- rv=

Onsdagen den 7 November 1900
7,30 e

Kliurit lelielul13
Skådespel i fyra handlingar af Henrik Ibsen

Personerna

Herr MalmströmÖrnulf från Fjordarne, odalman på Island
Engelbrecht
Bareklind.

Sigurd den starke, sjökonung . . . .
Gunnar Herse, rik bonde på Helgeland
Thorolf, Örnulfs yngsta son Sandberg

Fru LindforsDagny, Örnulfs dotter
Bränder

Käre bonde
fosterdottei

.■■■■Wielgeländina Herr Lindö

Egil Gunnars son, fyra år gammal
Herr LindströmEn gammal man

En huskarl . " „ Larsson

Örnulfs sex äldre söner

Örnulfs och Sigurds män, Gäster, Huskarlar, Tärnor, Fredlöse män

Handlingen föregårunder Erik blodyxes tid, på och inärheten af

Gunnars gård på Helgelandidet nordligaNorge.

Börjas kl. 7,50 och slutas omkring kl. 10,30 e. m

Pabiansgatan 27Sundströms Fotograflatelier,

i A. Yl. EklunS 8$ Co.
I|\ Vin- & Spirituosahandel.
M —

Skilnadsgatan 19
=

Telefon 310

Strix Skrif-Kopiebläck "rekommenderas.
Fabriks-AktiebolagetStrix Tehdasosakeyhtiö. Helsingforsil

MAGASIH DU NORD.
Årabia Förgälj-

nin^s-JVSa^a^in, i(Inneh. Q. F. Stockmann)
2, HotelKäinp

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

Blomkrukor, Vaser m. m
äfvensom af

Uttala Qlasbmiks
tillväi-knu gar, såväl enkla som slipade
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,

Kannor, Ostkupor m. m

PBWTrTCTir._i...- .V LillorsälvriiigsaKiiel^laa
XTTa aftnar

Bi ti dagskon ser t sång å uu^kSåHskaPet coiombo . tM^^^^^^B
frän kl. -i- r- <■ i-; -^ M̂M

—
M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

jö"*%Bå _J&i> -'■^2 ÄB^S^^^B ffßl^^B JPfi^gSt^SO

ier.k åtIBAHL FoDVf W^f Ek .

SVEA"
Brand & Lifforsäkrings

Aktiebolag
Kontor

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

1900

Uiclftß
yinhancUi

Jirralci PuKscb,
lmedapris' M*:tujim

niai^l
utmärkelse ■ I
geni Bordeaux 180öB 51

Äug. Ludv. 11-rtwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors Telef 169.
TillvSrkDingen står -under kontroll af

Filosofi D:r Hj Modeen.

Olga BvIé r
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

Westerlunds restaurant.
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

middags servering
kilda rum & BillardEn

G. iabfs
tYile&Tricotvaruaffär;|
l^rrj^splanadg.37. Telef. 1727. |E

Välsorteradt lager
%g\ EWjKajjriser. t

underkläde
,niförsä)jn. af Jouvins å

C:o's i Grenoble världsberömda
handskar.
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sä) jes bos Herrar vinhandlare
och serveraså alla förstakläs
scns restaurationer

A. Hjelt
yinland
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Kontor Vestra kajen 18
C. F. GABL lOER.

8 e. m
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Harald Wasascjemas BLOMSTERHANDEL, Skiinaden 4
Emma KriilTs

11OÖKAFF A K Tilbarmoniska Sällskapet.
Inneh. Ernrn^ N\ ickström

Qlogatan 3, \fy
— ~>

är ständigt för» Aaste i branchen och
[irbete

f. -<.<<< ■< v < - < < <-<>V>>->->>>>->>>>>>>>

2i:de
Hattar

,rS Populära Konsertenfelb & filt

Höstmössor,a A

Å WintermössorI Program:
:if krhnskin. astrakan
bisam, nutria

Ailiun

%. ..
herrar och damer, Waldteufel
Muffar & Boas, hos

LuigiiegyptienM- Weoß§ell,
PausUnionsgatan 30

<<<■<<<<<<<<<< <>>>>>>>>>>>>>>> >y

Mendelssohn

hr. Georg Schneevoigt.)
Wormser

HNlå Paus

i^tefSte-- Ifx;'Wx- ■
Vt,tf
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3) som finnes är*
HAMMOND.Ä

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

SMBh

4fsfs?4f4fsf4f ■■$»$>

«IDIS ci:*
Den vackraste gåf till vänner iutlandet

Fir>Tar>d i Bilder,6. fl.Knapcs Skrädde-
rietabliscmeni

innehållande 18(i j^gihela, vårt land innH

|^5f j

a svenska, finska
-yska, eng

Pris Pmk 39
l^^^^uenömskTnTTgakuverflJilcxandersgatan 17

Finska vapenmärkenÅtrtcpican Fasfyion.
Operakäilarens P^fanranf * 'a hela dagen. Större & mir

till högrepriser. \

i:ma Inlaid Linoleum£ovis de Salignac & Co.

Cogaac.

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors
Försäljningiparti ochminut af endast äkta utlär

Viner &
Spirituosa.

.^efe^ -ZVya JEZamffårderoben
Ständigt lager af färdiga

sggd BARNKLÄDER.p|åG[H| K.F.Larsson.

mig
2i Alexandersgatan 21

Sedan stor prisnedsättning på samtliga iaffären
förekommandeartiklar numera egt rum, inbjudes all-
mäniieten att vid behof af
Möbler, Möbeltyger,Mattor, Draperier.Lampor, Vaser etc
görabesök ivår affär och hoppas vi kunna fullt till-
fredsställa ärade kunders anspråk med våranuvarande
priser. Aktiebolaget IR I S, 21 Alexandersg 21.

Första Rvsska ?örsäkrmffsbolaffet
grundadt 1827 Generalagenturen

23'N. Magasing. TTTelef^^^H
Brand & Olycksfaliförsäkrino

O v

Fazer & Westerlund
Tel. 14 31, Fabiansg. 16
Nu inkommet stort nytt lager utmärkta
Flyglar

Pianinos
Harmonier

och harmoniuiJbiekvirera vår nya pT^^H
katalog, som sändes iranco på begäran

Specialaffär för Korsetter
ter

prisbolöum fe andra utländska t'abii<
storlekar samt prislägen.

H^mS:.'i-i.i urval :it 1.-i -■■iilr^^^^^HI till Billigaste ; i
-. i■ ija^^^^M^l & planschet

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

Akta

Viner och spirituösa
kt inporterade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
S. E

C.E. Lindgren Bortsbinderiaffär
Alexandersg Centrals hus

Alla sorters rinare ochgröfre Borstar & Pensl
Tamburmattor & Rottingpiskor, Toilettvålar. Amykos. P
fymer. Badsvamp, Kammar af alla slag. Speglar & Tlettprydnader, Portmonnäer, Börsar. Plånböcker, Ciga
& Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.

idre Middagsbetällningar, Sexor frånta
ftonkoncert fr. kl. 1> 8 n^^^^fl^HH*wr

Brefkort från Paris.
Paris, oktober 1900.

Colonne konserterar åter sedan den
21 d:s i sin gamla lokal „Damnation
de Faust". ■

— Ännu en gång! Nåja;
det var fest. Höstens första Colonne-
konsert och sä skulle anföraren firas
för att nyligen hafva blifvit utnämd till
officer af Hederslegionen. Under af
publiken i scen satt applådåska öfver-
räcktes frän orkesterpersonalen till an-
föraren en magnifik blomsterkorg med
grannröda baud — hvaraf han kan
göra sig en halsduk den dag han ut-
namnes till kommendör af orden. Ja,
det var så drygt tillmätt att han, om
han stryker väl ut dem och skarfvar
vackert på tvären, t. o. m. kan fä sig
ett ordentligt rep att hänga i. skulle
lifvet en gäng i tiden göra sig surtI
äfven för honom. — Emellertid utför-I

des programmet ojämt,hvilket ju själfva
kompositionen, sanningen att säga, i
grund och botten också är. Macella
Pregi som Margareta var förträfflig—
sånär som på de första recitativen i
hvilka hon tycktes oss mer än behöfligt
ingenue. Men därefter —

en charme,
en mjukhet, en konstnärlighet iutfö-
randet som man får leta maken till.
Tenoren Cazeneuve (Faust) var afgjordt
för ful, för fet och — sjöng obehag-
ligt i gommen. Men han hade dock
stil i sängsättet ech vana. Ballard
företrädde Augnez som sjuknat. iMefi-
sl . parti. Hans röst är altför tung.
lians deklamation altför långsam för
denna uppgift genomandad af hån och
sarkasm som den är. Hans uppträ-
dande a la ..pére noble" disharmonie-
rade med orkesterns gnistrande inlägg.
Men han sjöng rent — det Augnez
helt säkert ej skulle gjort. Kapell-
mastar Colonne dirigerade sin orkester!

,-h

. i"■
' J

mifåL*

@rcscer)f"
Södra Esplanadgatan 2

(Invid Salutorget)

med känd förmäga och lif. En del
satser egnades t. o. m. en mer än van-
lig omsorg, exempelvis den ungerska
marschen som tonade väldig och inp >-

nerande. men kanske ännu mera Svi-
ternas dans. som utfördes på ett öfver
alt beröm stående sätt, med ett behag.
en finhet, en sa att säga etherisk lätt-
het, som utjämnade.hvad man möjligeniannat saknat. £

Notiser.
En teaterskandal iSpanien. IArria-

goteatern iB.lbao gick den 27 sist-
lidne september ett nytt sångspel med
titel „La sennoracapitana" förstagången
öfver scenen. Den 28 förbjödsstycket
af vederbörande polismyndigheter på
grund af att m litat-guvernörenpå orten
befarade att oordningar kunde uppstå
med anledning af att några officerare,
som öfvervarat prämiären ansägo vissa
scener vara kränkande lör ståndet och
arméns ära. Den 29 ingicks emellertid
HU ötverenskommelse mellan myndig-
heterna och teaterdirektionen om att
en del uttryck skulle modifieras, andra
helt och hållet strykas och en ipjesen, förekommande kapten skulle apptri

I icivil dräkt. Pä dessa vilkor irigas- stycket åter. Den 30 var teatern fylld
i till sista plats. Kär sä den omtalade

kaptenen enligt aftalet nu uppträ
civil, ställde man i salongen till det
allra värsta larm någon kan tänka sig.
Publiken tvang därpå skådespelaren att
aflägsna sig frän scenen och åter iklä la
sig uniformen, hvarefter han vid sin

Iånyo entrée hälsades med stormande
bifall. Några otticerare! som civilklädda

A. B. Wicander & Larssons

Ouvei

ederla?
Riclia

Corsdagcn den s nmmber 1900.

FrtlMingskrnder0 vals
Sphärenrtmsik, för
Jiallt

Ouverture tillMidsommarnatts

Kul Xidrei, för violoncell

Suite ur LEnfant prodig

]ir,']py -parafras

Den enda värkligt praktiska BKRIFMASKIN

som skrifver såväl rysk som vanlig1 skrift.
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/iKEL PIHLGREN. Tori^^uineArraks Punsch. Guldmedalj 1888 i Psris
H. W. llellnians Remontvärkstad,

SUOM. TEÄÅTTER!

Keskiviikkona Marraskuun 7 p:nä 1900. K:lo 8

TUKKIJDELLA.
"" töksinen laulunsekainen huvinäytelmä. Kirjoit

i"0
"

Teuvo Pakkala. Lavlut säveltänyt ja
sovittanut Oskari Merikanto.

Henkilöt

/Evert SuunioTurkka; JTaavi PesonenTolari, -JAleksis Rautio,

\
tukkilaisiaHuotari |Uuno Salmela

Kasun I.Kaarlo KeiliäsOterma,
Kirsti Suonio.Maija, kaupustelija
Hemmo Kalliopietola, talokas
LilliHögdahlKatri, hanen tyttärensä
Alma AuerAnni, mökin tytär
Eino SalmeraBättäri

pB]hö.Kustaa,lyliytjärkinenpoika. O]ga Leino.
Mimmi LähteenojaPoro-Pirkko
Hilma RantanenPalma-Maija
Mimmy LeinoLeena
lisakki LattuTauvila, lautamies

Pietolan palvelijoita,tukkilaisia, ja kylan tyttöjä

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V28

N:o i Ö. Henriksg. Tel. 1301,
velociped- o mmare re-

t^S^Hlektriska ringled-
gar. Förtennar, förnicklar

Vinterkvarter för velocipe som athemtas
och punktligt rengöras.

\i/

KAISANIEMI RESTAIIRANT
XXX

rekommenderas för enskilda x<&
sällskapsr &. tillställningar.

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Söndagen den 11 Noyember kl. s e. m

För fjärde gängen

Drottning Filippa
i ."i akter (inde
Gabriel Lagus

I'e r s

Erik XIII af Pommern, Sveriges Norges och Danmarks

konunsrens aunstli
Filippa af Eiujlänil^^^^^^^^^^B
Henrik KciniijMiiark^^^^M
Knut Algotson. i
Erik Hendrikson, svenskTuHs^S
HaraId^^Hsms^io^vönisjgmaS
Ci ciiijHGnst.iH barn till aflidne riddar Henrik atSaloborg

Anna. hoftärna.
Herr Tybald
Första Riddaren
Andra Riddaren.
Två män af folket
En jägare.
En bondficka.
Hofdamer. Riddare. Pager. Nunnor. Jägare. Allmoge

Händelsen försiggår 1430 pä Stockholms slott ocb i
trakten af Wadstena kloster

Representationen börjar precis kl. 8 e. m. och slutar
omkr. kl. II e. m Dörrarna öppnas kl. 1/.2Be. m.

Hvita biljetter.
Biljetter säljas alla hvardagar iTé=

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

G. A. WICK STRÖM

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

Kostymer, Paletåer och Benkääder för fest, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om

in snitt och skickliga arbetare
Priserna särdeles lnoilr^W

Färdiga kostymer,paletår och benkläderpå lager
Frackkostymer uthyras.

Belzlädnads-IZolagretA.alto &C:o
Mångatan. N:o 9. Tel. 15 O5

Ivar Schoultz

Linoleumaffär
Boulevardsgatan 28

fID. GRÖDDflfirs Sli ädderktablisement % Kläaesbaniiei
21. Unionsg. 21. f. d. T. nvfccrgs skrädderi

= Rekommenderas =
Uälsortcradt laqcr af prima beklädnadsmaterial

Helsingfors Elektriska

Utför alla slag
mont, uppsatte

¥>/*\

visit
sorgsfullt

Tobaksfabriken Största ocb bästsorterade lager i
SAMSONS" sinland af alla slagsBelysnings Aktiebolag

Telef. 916iTavastehus tillverkningar rekommenderasåt tobaks-
kännare; törsök Casino", Samson I", Samson 2"
(Trämunstyoken) och "(899".

Kasarminkatu 27

Toimittaa sähkövaloaKommissionslager iHelsingfors hos
Frans Lindberg. J^öblei?,sähkötarpeita.A.lexandersg. 52. Telefon 2658,

jriw till allmänt erkändt billiga-
$te priser, bosGambrini Rcstaurant. / lobn Paiscbcff,

QftgQQQQQQOQQQQQOQ fi:fors, Brnnsg
Mineralvattenfabriken OBS.! Cill landsorten sanSivori & * ** Merikannon des fritt emballeradt samt ned-§anifa§ wJtrt, kördt till järnväg eller ångbåt.

Piaiiomakasiini rekonunendera^in^llvärkningäf
Fabrik & kontor, Lappviksg ÄÄ^^^ÄTelefon 3191Wiipurissa |Helsingissä

Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. <0 Tel. 29 22. »000G00OÖSHSÖS©?

öfvervarat föreställningen sökte seder-
mera oförmärkt lämna sina platser, men
bespottades och förhånades vid utgån-
garna samt fingo öfver sig både otidig-
Mter och hvisslingar. Spänningen mel-
te civila och militären har stigit till
det yttersta och man fruktade redan
pa allvar att sammanstötningar ej skulle
kunna undvikas de båda partierna
emellan. * *

Utmärkelse. Den bekante violinvir-
tuosen prof. Leopold v. Auer iDresdentar af storhertigen afBaden dekoreratsme<l iommendörskorset af 2:a klassen
af Zähringer Lövven-orden.

_
Emilie Saint-Saéns arbetar f. n. påmusiken till sin nya opera „Barbarer-

Il'1 > som nästa år skall uppföras pä
en antika teatern i Orange. Han har
yligen tillsammans med sina libretto--orfattarerfattare Victorien Sardou och Ghensi
eBtämt de olika dekorationerna. Direk-

,° ren för stora operaniParis Gailhard,*J konstruerat en genialt utförd ridå.
**j skall dölja den ofantlige scenennder mellanakterna. Den nya operans
an^ing spelar iOrange vid tiden för

Cimbrernas inbrott, och scenens deko-
ration blir själfva teatern i det skick
den befann sigvid denna epok. Verket
kommer att framställas af Panser-ope-

rans främsta krafter, där den dagen

efter uppförandet iOrange kommer att

spelas. * **
Budolf Lothars af den österrikiska

censuren hårdt ansatta skådespel „Kung
Harlekin" har numera hamnat tillafven
Turin, där detsamma uppförts a Ger-

binoteatern, under senaste veckor -Mi-

nistären Pelloux' censur hade forbjudit
stycket, men den nuvarande regeringen

har frigifvit det. Publikens förväntnin-
gar voro högtspända, men framgången
motsvarade den. Stycket var iscensa

med mycken prakt Hr Adkdb V*
skildras som en mycket intressantHat-

lekin.
*

Felix Philippis nya stycke ..Die Mis-

sion" har antagits till spelnmg af Les-

ngteatern iBerlin, och är afsedt at

uppföras någon af de sista dagarna af
Sober, senast i början af november.

"ör konst ochAkademiska föreningen för konst och
literaturiBerlin som med så stor fram-
gång förliden vinter uppförde några af
Sophokles tragedier,har förnärvarande
under inöfning „Orestes", som man hop-
pas kunna framföra i medletaf novem-
ber. Representationernakomma att äga
rum a Schiller-teatern.* **

Ett Secessionsbarn" är namnet på
ett treakters lustspel af Moser och von
Throtha, för första gången uppfördt å

Stadtteatern i Görlitz och framkallade
en högtid af munterhet i salongen.

At
*

En ytterligare konflikt med censuren.
Amaturi" — Paul Gernsdorffs nya

treakters skådespel, hade antagits till
spelning å Luisenteatern i Berlin ech
var afsedt att uppföras under loppet
af oktober månad. Emellertid har nu
Berlinercensuren ansett sig redan efter
generalrepetitionen befogad att påyrka
en hel del strykningar och äfven andra
förändringar, hvarför direktör A;

beslutit tillsvidare lägga ner pjesen.
Han har dock för sin delhemstält saken
til Götheförbundets „handläggning".

Den danske kom mitören Enna harDen danske kompositören Enna har
njrss slutfört en ny opera afsedd för
NationalteaterniKöpenhamn. Operan
i fråga har namnet ..Näktergalen" och
texten är tagen enligt Andersens saga
af samma namn.

Agnes Sorma, den framstående tyska
skådespelerskan,har af kejsarenaf Öster-
rike upphöjdts igrefligt stånd. Genom
en kabinettsorderhar kejsarennämligen
erkännt riktigheten af att fru Sormas
make i rätt nedstigande led härstam-
mar från den gamla venetianska patri-
cierfamiljen von Menotti och har full
rätt att antaga grefvetiteln.

prick alltid

„jMonopole sec"!
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ar en ny

fapypos§,
tillverkad af fin turkisk tobak
brik, endast hos

Fredr. Edv. Ekherff.
52 Alexandersg-atan 52

féwfls^^NiiN^lPlliitl
såjjjT fred. €d^kber!jl^B

■Bageri $ Konditorn
m

m53. flkxandcrsg. 52.
Helsingfors

Hotel Kamp.
Sång o. Musiksällskapet

Colombo".
Onsdagen den 7 November 1900

Program
L. Turner-mar^l'.. Em ll."-r>^l n Sinr

em Balle>. JLif bes:raum i^^^^^^^Hi. Fizzicato,polkaH
5. Cavatina ur ''-^^^^^|

Flöitsolo, föredragen

mbc
ssini

''. Märclu Ivomzak

Elverhöj Ivuhla7. Om
8. Vio iSr. (tittares

Sr. Rus

1. D

Hokl Kän)p
(Fesfsalcn.)

9& ft/ c?/ c^

Tabie dhöte kl. 3—6 e. m.

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

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m
fe- §^ §*> fe/

fors, H ldsta "ts Nya Tryckeri, 1900

Hotel Kamp.
Sång o. Musiksällskapet

»Colombo."
Torsdagen den 8 November 1900

Program
SousaThe Washington post. marschI'zigane-mazurka

Vals ur operetten VenusGavotte . . .
Ganne.
Lineke
Gillet.Ive .Maria, Cellosolo, Sr. Biinn^k

vanni
6. Cri-Cri-polka Gounod

Erbo.

<■ Uuverture till Kalifen iBagdad . . BoeildieS. Serenade Venetienne, sjunges af Sr. Fortuna
Mjener ur Cavalleria Rusticana. . . Mn.^agi

g af Sr. Rusconi,10. Solc
11. Mer Bocche2. R g af S:a Marietta C

W:m EKBERG. Cognac-. Punsch- och Vinhandßl. Ätexandersg
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P |g] %%Mäm
mStra- kFilWt-

faMls JIHJBWap!.K^^
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Alexandersgatan 21 Tallbergs hus.

I Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

. \ \

rekommendera]

isTw Filthattar. -,___■
TF^

rfinmur Damer & Barn.

UsideHkJ^iai*
1 A "i

Winterblsjsar■i

I
1 '"■! ■,

1.151
Korsetter-, Linnekläder och

Danska Handskar 2:50.■ "
I Pria er flaska_2H

SSSJÉSK %t(Jf Vnmr "IHp'*Vfv %

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödarkolerabakterier på enhalf
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent i bakteriologividKKarolinska InstitutetiStockholm.
D:r Axel Holst, Professor iallmän helsovårdvid UniversitetetiChristiania.
D:r F. Huedpe, Professor i allmän helsovårdrid UniversitetetiPrag.
D:r R. Bassenge, Assistent vidProfessor RKochs Institut iBerlin.

D:r Girand, vid MunioipallaboratorietiParis
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjcffs labo

ratorium å Kliniska Institutet iSt. Pc-
tersburg.

D:r K. G. Kuylenstierna,Assistent vid Panna
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.

')rtntiffiniH>iiii"*'iiM^*i",iLitii

;

Smakfulla och vackra $
J Vy-Postkort J

Störstaoch rikhaltigaste lag-er. ?
£ Mycket billiga priser.

t Dahlbergs Pappershandel, J
V Alexandersgata?)15. é
■^Norra Esplsnatigatan 23. «

Champagne q
g Mont de Bruyére g,
A säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotoll & restaura- Wtioner, I'Hriilii^rrh^^^^^^^^^^^^^k jj
(3 Erjist Tolianrier.

S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

-:>" -.. : <vx:--'->- K>-\y.-<vxvy<v:<v w■<■■,■ .<> ,c,

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!
Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktieBryggeri.
'■ O <X:/Os^<KÄKX^>i<Maä

sPrima"
Iparti, från eget fa^

till
Hllclsingfors numera är nedsatt
J 15 penni pr kbm. d. v. s. till samma
pris, som hålles i utlandcts stnm^ta.der, uppmanas allmfi: Iatt

Kuiu
som ai det hilligaste, renli-
ffaste o. bekvämaste brän-
sle,hvilket här finnes att tillgå.Kok-

IVån 5 mark till högre pri-
ser finnas å

Gasverket.

N. Leibowitsch
massör och sjukgymnast.
Kyrkogatan 5 Telefon 30 57

fr. 11—1 och 6 7 e. m
Genomgått fullständig- teoretisk och praktisk

kurs. Mångårig klinikpraktik specielt ikirur-
giska fall. Behandlar såväl damer som herrar.

åen siec k Reims
Champagne
i lager hos herrar vin-finnes

handlare
>?: l^^^^^^?^^

Zibulka

52 Telef. 2178. Helsingfors.


