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I —i ,Nya glasmagasinet SVEA"
Brand & Lifforsäkrmgs

AktiebolagTeatrar och Konserter.i 00 N. Esplanadg 37.
Kontor2 SS Oscar Älexiz. Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

UJ

N:o 112 Söndagen den 26 Maj 1901.
O ##* DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. "«.«
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Apabia För§älj-
nin^s-JVlagasin, ****

(Inneh. G. F. Stockmann)

Wfcjaf

Vin- rGlog. 2, Hotel Kamp
Utställning; af fabrikens samtliga till

värkningar, såsom:
Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,

Blomkrukor, Vaser m. m

afvensom at

liffala Qlasbrußs
tillverkningar, såväl enkla s"m slipade
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,

Kannor, Ostkupor m. m.
;\dress

SKÅNE", Braiid- & Liiförsäkringsaktiebolag:

A.TELIER A.JPOLL.O.
€. P. DYREHDAHL Fotografisk Atelier. *

Jakob Ljungqvists

Me 1erFotografis Ka
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

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

« «modernaste]" " OpeMaaen
af förnämstaEngelska s Trän
ska Tabrikcr

|| Rullgardiner $ « "
p « " « « Cittokum
r i Helsingfors nya tapet-Hffär

Unionssatan 32 " " " "

j,-,w* „J|ondH^
40 Alexandersgatan 40

Telef. 21

i^^^^^^s^^C€-$^

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Sälier elektriska materialier

*£»£^€€€€€e«

Georgsgatan

Svenska Teatern.
Måndagen den 27 Maj 1901

kl. 7,30 e. m

För femte gängen

Komisk < iereö i 1 akter af M. Ordouneau
Musiken af E. Audran.

Personerna
1 jane( lh- 1

SvedbergMäster Eilarius
I ,;i, ( Ihanterelle

Pater Maximin

Broder Benoit
Alesia . . I i!i ilastegrei

Lindh.
Pschernischin

Stavenow
Pivclii.

Munkar. Arbetare och Arbeterekor hos mästei

Börjas k\. 7,30 och slutar omkring kl. 11 e. m

Sundströms
Fotografiatelier,

Fabiansgatan 2J

A. W. Ekltinä §" Co.
& Spirituosahandel

Skilnadsgatan ig

Telefon 310,

FöretaklassTapetserareoch
Dekoratörsverkstad.

Johan Svensson.
Sandviks 2\orra kajen X:o 17, d. v. s. Sandvikens ångsåg,

Telefon 3380

8- fl. @:o
e e e, e :l^cin)s && G G

säljes hos Rerrar vinhandlare
och serveras å alla förstakläs-
sens restaurationer o o c o

ficisingfors
€. fl. Bjclt Generalagent för Jinland

<4«i4*,4<6«4<4xi4

Kontor Vestra kajen 18
G. F. CARLANOER.
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H. W. LSLIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå.

HHCMSII DO HOBOD

]()/.-(

6, Telefon 27 70.

X fi, WicKels i

flrraks Punsch,
prisbelöntmedguldmedaljvid
många utställningar. Högsta

J utmärkelse hederspris(JJiplö-
-1 me(I'honneur) viduteti^bin^I &eniBordeaux lb!i."iH

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 32 38.

SQLljems m 0 0
% # blon)sferl>ai)del

Alexanders?;. 46. Tel. 276
111II IMil

0. Stenberg k C:o
Tricotvaruaffar

(G. Taht f. d. filial)

t
t Norra Esplanadg. 37. Telef. 1727.

Välsorteradt lager,
billiga priser

nJomulls.
Handskar Jouvins & C:o's Ctrp-

r noble världsberömda äfvensom an-
dra goda kvaliteter

Esplanadg,
fCafanis hus)

31.



Harald Wasastjernås BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
.
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sättas dessa med
lorskringstagarei i ■

- a- var

€. J\. Rnapcs $kräd(fe=

Ledig annonsplats

Den enda värkligt praktiska Skrifmaskin som
ttnnes är

HAMMOND,
som skrifver alla språk och stilar

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

« « * <& G % «
# hagelstams

Bofy>ao<lef.
Reforrp-BrefordDarer)

tjänai' som re«istrator och brefbevararn på
aamma gång-. Ny yppfinning, som rönt största

å£ erkännande i inlandet.
79 Pris 5 Fmk.

4^ Anderssons nya patentbläckhorn Oufverträff-
ligt

Pris Fmk 4:50.

Henrik Qahns'
Amykos, Ciahnclit,

tvålar m. m.
orderÎgenom Hrnst Molander,

.S.jiMagasioSK. o Telef. 18 44,

UictoriaCifförsäkrings » *
» » » flktiiboiaact

i Stockholm
meddelar Eifförsäkringar på förmånligaste vrlkor

€. B fijell. Generalagent för Sinland
norra Hajen 4. Cclci. 9 4s.

Lifförsäkringsbolaget

LifeIhe Mutual
Stiftadt 1843.

Samtliga fonder: Fmk. 1.688,000,000
Vinstfond: Fmk. 280.000.000: —

Kela vinsten
tillfaller de försäkrade
Nya torsäkringar år 1900. Fmk. 912.000,000

Nya. betydelsefulla fördelar! Begär prospekt!
(renerahigeiituren för Finland:

Alex. F. Lindberg.
Helsingfors. Alexandersgatan 48,

Helsingfors Nya Musikhande
Fabiansgatan 16

Vår nya illustrerade katalog of
musikinstrument jtkommit

och sändes franco på begäran.. .
OBS.! För hvar och en lam

*å?' Tazer & Westerlunc

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

Alla sorters finare och gröfre Borstar &, Penslar,
Tamburmattor &. Rottingpiskor, Toilettvålar, Amykos, Par-
fymer. Badsvamp, Kammar af alla s]»k. Speglar &. Toi-
lettprydnader. Portmonnäer, Börsar, Planböcker, Cigarr-
&. Cigarrettfodral m. m. till billigaste pristr.

Städernas i Finland
Brandstodsbolag

för lösegendom
äger försäkringar till låga premier och ned

belopp hvarmed
ielegare ibolaget.

Oskar Hakulin
4n ÅJexanderasratan 40

Sidenfelbhattar
J prima qvalité |

Filthattar för
herra i damei

Wår & Sommarmössor
Resmössor m. m

Joh. Wecksells Hattmagasin
30 Unionsgatan 30
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Hlcxanacrsaatati 17.

Pukimo= ia ■
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Osuuskauppa 0. V.
Raiakaiu H:o 0. Cclef. 15 05.

Suosi.etaan pukimia kevätkautta ia kesaä partes.

UutuuKsia on saapunut!

Beklädnads= $=== andelsbandels H. B.
Bangaian B:o 0. Cclefon 15 05.

Uar Si sommar kostymer rekommenderas.
Obs.! nyheter baft>a anländt.

Operakällarens Restaurant å la Cart hela \T£iig*"J?r m

Bodega Espanola
(Etablerad 1883) Helsingfors

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska

VINER & SPIRITUÖSA

Nya Barngarderoben
Ständigt lager af färdiga

|PASSAGEN^
Barr)Klädsr

Beställningar emottagas.

K. P. Larsson

indre Middagsbeställningar, Sexor från 2:50
Aftonkoncert fr. kl. l/2 8— 11.
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Björnson om Paul Lange
och Tora Parsberg."

Under sin senaste vistelse iBerlin
sammanträffade Björnson en dag hos
Paiil Lindau med den unge skriftställa-
ren Erik Schlaikjer, hvarvid samtalet
bl. a. kom att beröra ..Paul Lange
och Tora Parsberg", detta Björnsons
framom andra hans värk käraste arbete.
Schlaikjer har sedermera inVonvårtsu

redogjort for de intryck han därvid
eccottog och tror sig kunna borga för
att han, om än iöfversättning sam-
talet de båda landsmannen emellan Jör-
dea nämligen på norska rätt återger
det hufvudsakliga af diktarens åsikter
i förevarande fall. Vi skola söka i
korthet här angifva innehålletaf Schlaik-
jers ofvannämda relation

rUppfattar man dikten som ett poli-
tiskt i]rama — yttrade Björnson — så
är man redan utsatt för den största

missuppfattning; det är en psykologisk
tragedi. Motsatsen däri heter icke
Paul Lange (Individualitet) och parti-
sinne"' utan såsom titeln redan anger

BPaul Lange och Tora Parsberg".
Politiken utgör här miliö, icke motiv.
Imotsatsen mellan hjälten och den
glänsande kvinna han älskar, ligger
nyckeln till förståelse.
Iprivatlifvet

Biörnsons ord
så ungefär föllo

skydda vi de fina
men svaga karaktärerna. Det är ej de
dåligaste människorna, som låtaberusa
sig. Aro de fina själar sä skydda vi
dem, äro milda och öfverseende mot
dem, förlåta och söka att rädda hvad
räddas kan. Idet offentliga lifvet göra
vi det icke. Där trampa vi dem un-
der fötterna, förinta och förstöra. Dra-
mats hela mening kan sammanföras i
tvä enkla ord: utöfven godhet! De
fromma vilja föröka Guds rike. Jag
har genom detta arbetesöktvinna några
människor för godhetens rike. Kultu-

rens innebörd och mål är att framal-
sira lina naturer. Paul Lange är en
sådan fin natur, men han är svag.
Han har kommit sig upp frän lägre
stånd, är en uppkomling iordets bästa
betydelse. Men han har blifvit tor
mycket påtrampad, erhållit för många
sår for att kunna vara fri och stolt.
Tora Parsberg är motsatsen till honom.
Hon står där redan från början stolt
och obekymrad. Jag tror ej pä kvin-

naus initiativ, men jag tror på hennes
bistånd. Det ges en hel mängd frågor,
som vi ej kunna lösautan henne. Tora
skulle hjälpa Paul Lange. Men då
han råkar iniden rasandepartistriden,
tår svagheten makt med honom. Han,
som kommitlägre ifrån, känner sig åter
sänkt och förtrampad. Han vill ej
draga ned med sig i en sådan existens
den stolta kvinna han älskar och så

—
■

IPaul Langes öde förknippar sig
det ena psykologiska momentet omedel-
bart idet andra. Han måste dö lika
visst som att två gåuger två gör fyra.
Men Paul Lange går ej under för
nägra tidningsartiklars skull", utan
till följd af hans naturs inre betingel-
ser."

— - Och diktaren slötsamtalet med
orden: „ Också jag har engång dömt
på samma sätt som de hvilka dömde
Paul Lange. Ja, dess värre, det har
lag"

Ett och annat

Eätttu att karnkera på teatern. På
Kasinoteatern i Köbenhavn gifves för
närvarande Hervés parodiska operett

—
I
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£ovis de Salignac & Co.

Cognac.
l:ma Inlaid Linoleum

i ultramodärna mönster
A. B. Wicander & Larssons!

nederlag
Richardsgatan 2

Palovakuutus Osakeyhtiö Pnhinla Kllllprvn Tapaturmavakuutus Osakeytiö
Brandförsäkrings Aktiebola ■ UllJUia IYUMCIYU oiycksfallfdrsäkrings Aktiebolag.
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AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj 1898 iParis.

SUOM. TEAATTERI.
Maanantaina Toukokuun 27 p:nä 1 901

(2:na Helluntaipäivänä.)

\ iimeinen nävtäntö

Aleimetuilln
sfISFfILTTHK-=:=FILTF^BRIK=TUKRIJOELLA.

4-näytöksineo laulunsekainen huvinäytelmä. Kirjoit
tanut Teuvo Pakkala. Lavlut säveltiinyt ja

sovittanut Oskari Merikanto

Huotari, [ tukkilaisia
Kasuri,

Maija. kaupustelija

Katri, hanen tyttärensä

Anni, mökiu tytär

Pölhö-Kustaa,Ivhytjärkinenpoika. Olga Leino
Mimmi Lähteenoja.

Telefon 20/1
Taurila, lavitamies

Pietolan palvelijoita, tukkilaisia. ja kylan tyttöjä

Ovet avataan k:lo 1,.,5. Näytäatö aliaa k:lo 8

räddcrietablissement & Hlädesbdndel
21. Unionsg. 21 f. d. V. nvberas skrädderi

Rekommenderas =
Uälsorteradt lager af prima beklädnadsmaterialfID. 6RÖnDflßt's

*
Helsingfors Elektriska

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

och urval samt låga priser. Order trän landsortenex-
pedieras omgående mot postförskott. \"id beställnin-
gar uppgifves, bröst, höft och midjavidd.

O. Grundström, Helsingfors,
Ensamlörsäljare

för Finland, för Akt. IJol. Svenska Korsettfabriien

* * 1 * I^^"M

J(aisar)ien)i
Middagar, Sexor & servering ii la Carte.

Beställningar lör enskilda festligheter emot-
tagas Telefon 223

G. A. Wickström
*J

{s\ Reparationsvärkstad
XJr, Kronometmr-

och tinarcen ■
£gk o Garanterad prima arbete

JPräcisions-Instrument

Ständigt lager tit' val justerade
SS - Vägg- och Fickur
ti Urkedar m. m

loar
Lii)olcuiT)affär

Boulevardsgatar) 2ö

Turkka.
Tolari.

Oterma,

Pietola, talokas

Rättäri

Poro-Pirkko
Pahna-Maija
Leena

Kl. 8

liinnoilla.

Taavi Pesonen
Aleksis Eautio
Uuno Salmela

Hemmo Ivallio
Kirsti Suonio
Emil Falck
LilliHögdahl
Alma Auer
Eino Salmela

Hilma Rantanen
Veera Juvelius
lisakki Lattu

s»Tobaksfabriken

SAMSONS"
i Tavastehus tillverkningar rekommenderasåt tobaks
kännare; försök Casino", Samson I", Samson T
(Trämunstycken) och 1899".

Kommissionslager iHelsingfors hos

Fruns Lindberg
ålexandersg 52. Telefon 2658.

Henk i1ö t

Kvert Suonio,

Belysnings Aktiebolag
sförsfa ocf) bäsfsorferade la-

Kasarminkatu 27. Fii)lai}<3 af alla slagsger i
Toimittaa sähkövaloa

Myy sähkötarpeita.

till6ambrini Rcstaurant. billigasteallrr>är>t erKäqdf

priser,

QQOQQ QQQOQO Jobn Pais4)cff,MineralvattenfabrikenSivori & * &* Merikannon H:fors, Brunsg. 12§anifas
Pianomakasiini rekommenderar sina tillvärkningar QBS-! Till landsorter) $'år)des

fritt emballerad* samt rjed^ördt
till järnväg eller ångbåt.

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

Wiipurissa|Helsingissä
Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. vi/ Tel. 29 22.

„Lille Eaust", hvari bl. a. uppträda fru
Anna Norrie (Margareta) och hr Fjel-
strup. Enligt hvad som tycks varaden
allmänna uppfattningen bland publiken,
karrikerar därvid hr F. den bekante
operasångaren Simonsen.IKöbenhavns-
tidningarnaläsesnu följandemeddelande
från hr Edg. Höyer:

Med anledning af notiser i tidnin-
garna, gående ut på, att kammarsanger
Simonsen hos mig inlagt protest emot
att hr Fjelstrup parodierar honom i
operetten Lille Faust", tillåter jag mig
meddela, att hr S. i denna sak icke
vändt sig till mig. Och om dessa no-
tiser skulle bebåda någonting sådant,
vill jag på förhand nämna, att jag icke
kommer att fästa något afseende därvid.

För det första, emedan ingen kan
bevisa, att hr Fjelstrups figur iLille
Faust" är kalkerad på någon lefvande
modell, och dä det för öfrigt skulle
vara ett ödesdigert prejudikat för en
teater att hafva gifvit efter, då inga
bevis finnas. Och for det andra —
äfven om hr Fjelstrup värkligeu paro-
dierat hr Siinonsen — vill jag häfda,
att en sådan parodi är både juridiskt
och konstnärligt försvarlig. När Goethe
och Gounod få finna sig idylikt, far
äfven hr Simonsen såväl som hvaije

annan scenisk konstnär fiDna sig däri.
De böra till och med satta en ära där-
uti, då det ju som bekant endast är
de stora konstnärerna, som parodieras.

En hyllning till Tohtoi. Vid en for
kort tid sedan iS:t Petersburg afslu-
tad ambulatorisk konstutställning anord-
nad af ett antal ryska konstnärer, var
densamma ännu pä stängningsdagen
besöktaf ett så stort antal besökande
salarna kunde inrymma. Det var blott
med möda man kunde komma förbi
hvarandra. Isynnerhet var det fallet
idet rum där Repins berömdaTolstoi
porträtt var uppstäldt. Publiken stod
här hufvud vid hufvud, sorletaf röster
tystnade af sig själft som vid en an-
daktsstund, och det afspeglade sig ett
uttryck af vördnad och kärlek i de
blickar, som alla koncentrerade sig på
biiden. Då kom plötsligt en dam på
att som afsked fästa vid taflans nedra
kant ett par blommor hon bar vid skär-
pet. Det manade till efterföljd och
inom miudie än en halt timme hade
man anskaffat blommor tillsådau mängd
att taflan helt och hållet omkransades
af en den rikaste blomsterram, samti-
digt som irån det salen omgifvande

galleriet ett helt blomsterregn nedföll
däiöfver. ()ch så bröt stormen lös —
nlefve" — och byllningsrop för Leo
Tolstoi brusade fram som en störtvåg
och tycktes aldrig vilja upphöra och
blott långsamt utrymdes salen etter
denna tillfälliga men hängifna hyllning
af den åldrige samiingskämpen.

När en stackars aktör vill nysa kan
det i vissa moment vara obehagligt för
honom

Ernest Blum berättar i sin Journal
dun Vaudevilliste":

Bressant, som var en framstående
skådespelare,ägde blandandragåfvor en
mjuk, bedårande, välklingande stämma.
Han tjusade en hel publik, när han
t. ex. a scenen skulle göraen kärleks-
förklaring,och naturligtvis hade han i
nästan hvarje roll en sådan att göra.

En ai ton kände han, då han i ett
nytt stycke skulle tolka sin kärlek för

föremålet", etc oemotståndligt behof
af att nysa. Men just idetta ögon-
blick, då hela salongen njöt af hans
ömma tonfall, gick det omöjligt an att
nysa. Kittlingen i näsan blef värre
och värre

— en sekund till, och han
skulle ej kunna stå emot! Då fick hav

en idé. Ehuru det ej hörde till rollen,
kastade han sig ned iramförden älska-
des fötter, som om hav öiverväldigats
at sin rörelse — och nös bakom hen-
nes kjolar.

Den medspelandeskådespelerskan fick
ett sådant anfall af skratt, att hon mås-
te gå ut, hvarpä Biessant med största
sinnesnärvaro sade:

Hon har intet hjärta; hon kommer
aldrig att älska migu.
Isamma ögonblick inträdde Bres-

sants farfader — eller åtminstone den,
som i stycket spelade denna roll —
och sade, som det tillhörde pjesen:
Gud vältigne dig, mitt barn!"

Bressant har själf i månader haft
roligt åt denna episod.

-*""►-
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Telef. 916

Räsfa co^nac till kaffe: Sayer $ C=o # * #
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direkt importerade från utlandet hos

Hi«^ Lindgren, s. Espiamdg. 12.

0 Smakfulla och vackra

| Vy-Po» tkort |
Största och rikhaltigaste lager.

Mycket billiga priser. J
| Dahlbergs Pappershandel, J

A'Bxandersgatan (5. $
Norra Esplanadgatan ?3. "

jj^^g 8K838H9
1 Wilhelm Salins |

50 Alexandersgatan N:o 50

Stort lager klädningsgarnityrer af silke med

guk^il^é^atnänér^éngärnityré^iw^^^H
Obs.! Billiga priser! Obs.!

A. R. Paulson's
Cigarrhandel.

N:o 23 Unionsgatan N:o 23
'■$ti£~ rekommenderas. "lÄ\l[

V Champagne Q
jSj Mont de Bruyére S,
,3 Säljes i minut hoa de flesta Herrar handlande. I

b.

"sr

Q.
E

CD
03
1_

"ö
Q.
Q.
13
(f)

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

tiont

O

Serveras å alla större hotell & restaura-
er. PartMager hos

Ernst Tollander.
5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

fredBaäen $ Konditor
52. fllcxandersg. 52.

Helsingfors

Ledig annonsplats

% i|| Franska LJfförsäkrings-
böSaöet |

8, , f
8 éAktiekapital:12 miljoner Frcs,
|h Garantifonden: 98 miljoner Frcs. «k*#gh Bolaget meddelar fördelaktigaförsak~~ ringar af alla slag. Genom samarbete med
(3$ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- «Ä
gJs baine et la Seine beviljas de försäkradevid

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner
iS^ hvilka fullkomligt säkerställa såväl(len för- Wj
0\ S&krado och lians familj, som ock (le per- 0^)

soiier, med hvilka han står i affärsförbin- g£
delse för den oundvikliga förlust, som en %£))

0\ sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 0}
£& ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- gj£

skänker nämligen, såsom allmänt bekant,

0\ premierna tör hela sjukdomstiden och utbe-
gC raiar :i

4 af kapitalet., om sjukdomen är obot-
t^)j lig och resten vid dödsfall. *dt)
0\ Bolaget I/Urbaines försäkringar äro

diirför sarskildt att rekommendera för lu-r- j»

iä/j rar affärsmän, Aå det gäller att säkerställa %&/)
gfo större affärsföretag genom lillörsäkring,

emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- m?
«5^ samma störingar svårare sjukdomsfall all- <*z)j
0h tid medföra och hvilka ofta nog bringa bor- jj§J)jjyi! ges- och förlagsmau stora förluster. ijjC

För dessa väsentliga fördelarerfordras «sj)
äjjj/)j\ icke niigra extra premier utan endast att (2%
éft\> (^en försäiradeafstår från den årliga vinst- m.

©8) andelen. SSj1
tSfft' Generalagenturen:H:tbrs, Ö. Henriksg. 1. &Sti

H @arlvon Jinorring. @j>

IIii1IiI©ioloioioloiol
Finska Strä- & Filthatt

fabriks Aktiebolaget.
Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rckornmenderai

Filthattar

'duderk j€»l sir
Winterblusar

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

|O||©gOHOg©fflOffiOj

iommmM*<
Nutidens förnämsta antiseptiska

toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödar kolerabikterier på en halt"
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent i bakteriologi vid K,
Karolinska Institutet i Stockholm.

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

D:r F. Huedpe, Professor i allmän helsovård
vid UniversitetetiPrag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor R
Kocba InstitutiHerlin.

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

ratorium å KliniskaInstitutet i St. Pc-
tersburg.

p:r K. G.Kuylenstierna, Assistent vidFarma- jS

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

■HR -"V ' . -;-

i^xxxiMyx^^x^x^re*^^^

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

SörnäsAktieBryggeri.
-^, : -■-/.V:■fVT-i'

Försfa Försäkringsbolaget
grundadt 1827 Qeneralagenturen

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

WJW
fapyposg,

Iparti, från eget fa-tillverkadaf tm turkisk tobak
brik, endast hos

JEkherg.
52 Alexandersgatan 52
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Fredr.

är en ny

JEdv.

sorter

Ledig annonsplats Ledig annonsplats

esearfiklar
Plånböcker o:a 100 olika slag.

PST 300 porfmonnä-
Kammar-, Hängslen=, Borstar
Största urval. — Billigaste priser hos

Alex.F. Lindberg.
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Helsingfors, Hufvudatadsbladhta Nya Tryckeri, IBOJ


