
Jakob Ljungqvists
<D u

AtelierFotografiska
C^3

Alexandersg. 19
(ing. fr. Hagasundsg. 2.)

Telefon 2453

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

CÖ

CX3

modernaste « «
« " DpeMagcri
af förnämsta engelska $1 Tran-
ska fabriker " " « « "

■rv

i
Hr Bareklind.
Hr Malmström
Frk. Bonnevie.
Hr Hultman.

|1 Rullgardiner $ * "
p « "'"..'" Cinoleum

i Helsingfors nya tapet-flffär
L Unionsgatan 32 « « « «

r+

cS

Henri de Corneville
Gaspard, förpaktare
Germaine, hans niéc
Fogden iCorneville
Serpolette, itjenst
Grenicheux, fiskare
Manette )
Jeanne
Gertrude I

ca sfct*ffi Eor»dil-opr
. Fru Castegren.
Hr Precht.
Fru Lindh.
Fru Lindfors.
Fru Stavenow.
Frk. Åhman.
Frk. Tschernischin
Frk. Viklund.

}jC 40 Alexandersgatan 40 Suzanne
Catherine

Telef. 21
CCSp
—
I

fc=»D Marguerite
Notarien

&s&ss&€s€£€€* lians biträden
Hr Stavenow.
(Hr Lindssröm
(Hr Larsson.
Hr Lindh.

( xrippardin H
Fouinard jH
Caohlalot. matros

CD

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag ■ondfolk, Gensdarmer, Matroser, Kuskar

Betjenter och Tjenarinnor.

sta akten afdelad i 2 tablåer.)Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysningca

CX3
Börjas kl. 7,3 o och slutas omkring k!. 10,io e. mSäljer elektriska materialier.

Sundströms Fotografiatelier, Pabiansgalan 27.

fe;

A. W. ERlunö4- Co. €i
fe;

Vin- & Spirituosahandel
Skilnadsgatan 19

Telefon 310.

FörstaklassTapets*erare och
Dekoratörsverkstad.

Johan Svensson.
SandviksAdress

Telefon 33 80.
ISorra kajen J»":o 17, d. v. s. Sandvikens ångsåg,

-^
Q

"WWHifDÅH^FotogSfisntelie^^

St. KRISTALL MAfiASTTfTiT "—

c?rqgram~<fåfaåef
SVBA"iNya glasmagasinet

N. Esplanadg 37. Brand & Lifförsäkrings
Aktiebolag

KontorOscar Aiexiz. Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.
N:o 108

% % % DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. & **
H. W. LILIUS. Georgsgatan 16, Telefon 2770.
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Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Fredagen den 17 Maj

Inkasso & Fastighetsbyrå.

Svenska Teatern.
Fredagen den 17 Maj 1901

kl. 7,80 e. m

Fröken Emmi] Boiincvies afskedsrecett,

Cornevilks klockor.
Operett i3 akter af Clairville & Gabet

Musiken af Robert Planquette

Personerna

3.
n.i.»!« i

.,. «— ow^/^jfy

Jirraßs Pwnscb,
prisbelöntmedguldmedalj vid
många utställningar. Högsta
utmärkelsehederspris (Diplö-
med'lionneur) vid utställniu-
geniBordeaux1895.

Avg. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

Tillverkningen står under kontroll afFilosofi D:r Hj Modsen.

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

SOL^ems % & %
% m blon)sfcrl>aodel

Alexandersg. 46. Tel. 276

0, Stenberg & C:o
i Tricotvaruaffar

(G. Taht f. d. filial)
Norra EsplanDdg. 37. Te!of. 1727,

é Välsorteradt lager,
billiga priser

Underkläider (Lahmanns)ylle ochT
bomulls.

Handskar Jouvins & C:o's Gre-
noble världsberömda iifvensom an-
dra godakvaliteter$£££^^^$$#€€€«

miOMSIH DO fIiORO. =
Årabia Föi?§älj~

nin^s-JVla^a^iii,
(Inneh. G. F. Stockmann)

Glog. 2, Hotel Kamp
Utställning af fabrikens samtliga till-

värkningar, såsom:
Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,

Blomkrukor, Vaser m. m
äfvensom af

Uttala Glasbruks
tillvärkningar, såväl enkla som slipade
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,

Kannor, Ostkupor m. m

SKANE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:

A.TELIER A.POLLO.

1901.

<8- fl- & @:o
©G & & Reims ©© a &

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

Helsingfors
€. B. fijelt generalagent för Jinland

£££****#***#
Kontor Vestra kajen 18C F. GARLANOER.
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Städernas iFinland
Brandstodsbolag

för lösegendom
emottager försäkringar till låga premier och ned-
sättas dessa med 35 och 50 °; 0 å de belopp hvarmed
förskringstagarei 10 och2t ' år varit delegaroibolaget.

Oskar Hakulin
40 Alexandersgatan 40.

Sidenfelbhattar
1 prima qvalit é |=~

\ Fnik. 15 &
Filthattar föi

lllMTcll & darma
Wår & Sommarmössor

Resmössor m. m

Joh. Wecksells Hattmagasin
30 Unionsgatan 30

s*l 3 ■

M
' «" :5 bfi 2SC C

€. fl. Knapcs Skrädde-
rietabliscmcnt.

*&e*<

f^

w

fllexandersgatan 17.

Pukimo= |a =====
t
— - osuuskauppa V,0.

Ratakatu nio o. Cclcf. 15 05.
Suosi:etaan pukimia kecätkautta ja kesää parten.

Uutuuksia on saapunut!

Beklädnads* $ =====
=andelsbandels fl- B.

Bangatan Ifco 9. Cclcfoii 15 05.

Uar & sommar kostymer rekommenderas
Obs.! nyheter hafoa anländt.

Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDELJkiInaden4
Bodega Espanola

a ssi^ Helsingfors
(Etableradi8»3)

Ledig annonsplats

Den enda värkligt praktiska Skrifmaskln som
flnnes är

HAMMOND,
som skrifver alla språk och stilar.

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien.

0 o*oo*o
hagelstams

Bofsbao<tef.
Rcforrp-Brefordrjarer)

tjänar som registrator och brefbevarare på
samma gång. Ny yppfinning-, som rönt största
erkännande i utlandet.

Pris g Fmk

Anderssons nya patentbläckhorn oofverträff-
lig-t

Pris Fmk 4:50

Henrik Qaahns
Amykos, dahnclit,

tvålar m. tn.
order genom Ernst Tolander,

<i 1-4-1S. Magasinsg. d

UictoriaCiffcrsakrmfls » %<■
t * » j)ktiibela(teiH
meddelar Eifförsäkringar på förmånligaste vrlkoi

6. B fijelt. generalagent för Finland
norra Kajen 4. ttht 9 45.

Lifförsäkringsbolaget

The Mutual Life
Stiftadt 1843.

Samtliga fonder: Fmk. 1.688,000,000
Vinstfond: Fmk. 280,000,000: —

Hela 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

I Vår nya illustrerade katalog öti
1 ver musikinstrument har utkommii.å och sändes franco på begäran,...

KiWk OBS.! För hvar o<~h en läm-
»!||| pli9a saker

Tazer & Westerlund.

C.E. Lindgrens Borsibinderiaffär,
Alexandersg. 46. Centrals hus

Alla sorters finare och gröfre Borstar & Penslar,
Tamburmattor & Rottingpiskor, Toilettvålar, Amykos, Par-
fymer, Badsvamp, Kammar af alla slag, Speglar & Toi-
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar,Plånböcker, Cigarr-
& Cigarrettfodral m. m. till billigaste prisir.

Fur<äljnißg i parti och minut af ondast äkta utländska

VINER & SPIRITUÖSA.

Nya Barngarderoben
Ständigt lager af färdiga

BaroWädcr
Beställningar emottagas|PÅSSåGÄ| K. F. Larsson

Artöi-iil/ölhrane Roctonront å la Cart hela dagen- Större & mindre Middagsbeställningar, Sexor från 2:50VjperaKdlldl t?lli> nCaidUldlll til! högrepriser. Aftonkoncert fr. kl. y2 8— 11.
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Festspelen iBayreuth.

Det ges knappast någon tysk tidning
som ej skulle sysselsätta sig med Bay-
reuther-teaterns i är infallande kvart-
sekel jubileum. Alla mer eller mindre
entusiastiska, men samtliga erkännande
Wagners stora inlägg i det tyska mv-
Biklifvet och den ära han sålunda om
än indirekt tillfört sitt fädernesland.
Som man torde påminna sig uppfördes
rßingen"' (Xibelungerringen) förstagän-
gen är 1876 hvarefter teatern förblef
stängd ända till år 1882 da Wagner
lät där utföra ..Parsifal". Efter hans
död år 1883 öfvertog fruCosima Wag-
ner ledningen af festspelen i Bayreuth
hvars framtida tillvaro var därmed sä-
kerstäld. Ännu 1884 och 1885 gats
förfarande blott ..Parsifal", men från
och med är ISB6 upptog fru Wagnér
äiven andra af sin mans arbeten såsom

Tristan och Isoide",Mästersängarne",
Tannhäuser" och rLohengrin". År

1896 uppfördes Nibelungen ringen"
första gången fullständig.
Isammanhang härmed torde det

kunna hatva sitt intresse att känna den
numera fullt definitiva ordningen för
representationerna vid årets festspel i
Bayreuth. Den 22 juli göres början
med Fh~gande Holländaren"; 23 juli
»Parsifal"; 25, 26, 27 och 28 juli för-
sta uppförandet af ..Ringen": 31 juli
rParsifal": 1 och 4 augusti Flygande
Holländaren"; 5, 7, 8 och 11 augusti
Parsifal a : 12 augusti .FlygandeHol-
ländaren"; 14, 15, 16 och 17 augusti
andra uppförandet af Ringen' 1: 19
augusti Flygande Holländaren" och
20 augusti .Parsifal" hvarmed festspe-
len för iår afslutag.

-~4~*~-

Ett och annat

Amerikanskt. Ett i sin helhet såväl
snm i detalj iallo amerikanskt företag
är den f. n. i London uppträdande
skådespelerskan fru Alice Nielsens nyss
afslutade engagement. Denna ännu för
någon tid sedan som rätt medelmåttig
ansedda konstnärinna. hade lyckan att
vid sitt första uppträdande i den en-

gelska hufvudstaden blifva föremål för
den mest storartade entusiasm. Trots
tidningspressens alla eloger uteblefvo
dock för kommande säsong några värk-
ligt lönande engagementsanbud, eller
ledde åtminstone ej till något resultat.

Händelsevis uppträdde då en viss
Braslav — major Charles de Braslav
för att gifva honom den titel honom
med rätta tillbör. Som sädeshandlare
iChicago hade han samlat sig en oer-
hörd förmögenhet den han ytterligare
förökat genom fastighetsspekulationer i
Kalifornien och hade nu

— förknappt
en månad sedan, återvänd! från Klou-
dyke, där lyckan fortsättningsvis visat
sig honom huld. Vid sin hemkomst
till New-York betogs han så af enplöts-
ligt påkommen hängifvenhet för teatern
den han beslöt att gifvauttryck genom
att till tidigare affärsmeriter lägga den
af teaterdirektör.

Detta skedde just vid den tid da
den engelska tidningspressen var som
bäst i farten med att framhålla den
vackra Alice Nielsens alla goda skåde-
spelaregenskaper. Den noble majoren
tvekade ej länge. Ingen teaterdirektör
kan existera utan en stjärna. FruNiel-
sen skulle blifva hans. Sagdt^och gjordt— och så kom det sig att fru Nielsen
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JLouis de Salignac &

Cognac.
Co. l:ma Inlaid Linoleum

i ultramodärna mönster
A. B. Wicander & Larssons

nederlag
Richardsgatan 2,

Palovakuutus Osakeyhtiö PnhinIP XIIIK 1111PTK/fl Tapaturmavakuutus Osakeytiö.
Brandförsäkrings Aktiebola

' u"iuia lIUMPIVU Olycksfallförsäkrinns AktiP.hnlag.



AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj 1898 iParis.
Specialaffär för Korsetter.

Köp alltid frän 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,
Ensamiörsäljare,

för Finland, för Akt. 801. STOuska Korsettfabriken.

* i * * * 1 * 1.

*(aisar)ien)i
Middagar, Sexor & servering k la Carte.

Beställningar för enskilda festligheter emot-
tagas. Telefon 223.

Q. A. Wickström

Reparationsvärkstad

j/a£ JZ Ur, JO-oTn^i^^^^^^M
Hl y^^jk co -Präcisions-Jnstriiinenj

prima arbete

Ständigt lager af väl justerade

Vägg- cch FickurPH

Urkedar m. m

luar §cfyoulfz
Lir)oJeun)affär

Boulevardsgafao 28

SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Toukokuun 17 p:nä 1901

ok niytäntöi
-<""►-

Ull JlROttniilKr'< Skrädaerictablisscment $ Klädeshandel
/111* tiI\U12D/1t)Mm $ 2i, Unionsg. 21 f. d. Y. Nybergs skrädderi

Helsingfors Elektriska ¥Tobaksfabriken

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

Kommissionslager iHelsingfors hos
Frans Lindberg.

Alexandersg. 52. Telefon 2658.

Belysnings Aktiebolag
Kasarminkatu 27. Telef. 916

Toimittaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

öambrini Rcsiaurant.
MineralvattenfabrikenSivori & * ** Merikannon §anifa§

Pfanomakasiini rekommenderar sina tillvärkningar

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

Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. W Tel. 29 22. ©000

W

000

000

Q

0000

000
emottog per kabel ett engagementsan-
bud ej allenast för kommande säsong,
men för fem år framåt till ett belopp
slutande på — en miljon francs, för-
skottsvis deponerade på hennes namn
iNew-Yorks förnämstabank.

Primadonnan antog, förstas, och ma-
jor Charles P. Braslav gaf sig i väg
till Europa. INew-York arbeta f. n.
emellertid flera hundratal jordarbetare
med till en början grundmurarna till
den nya teatern och kompositörenGeorge
Hobart samt librettisten Gustava Lue-
der hafva förbundit sig att till näst-
kommande oktober månad för den nya

teatern leverera en förut ej uppförd
opera-comique. Alt detta uppgjordt på
cirka fjorton dagar och allenast genom
telegratkorrespondens per kablogram.

Verdi var |■ < Det är från
Athen påståendet härom utgår. Fallet
är, att iatenienaiska tidningar värkli-
gen ingått en notis om att en bonde
frän omnäjden af Athen, vid namn
Verdi, påstår sig vara enda släkting
och rättmätig arfvinge till den illustre
italienska kompositören. Denne attiske
Verdi synes taktiskt vara i besittning
af vissa officiela dokument på grund

af bvilka han anser sig kunna bevisa
sin släktskap med den store mästaren.
Han har också redan satt sig i berö-
ring med auktoriteterna iMilano för
att göra sina arfsanspråk på sin på-
stådde släkting gällande. Efter det
granskning af ofvansagda dokument
blifvit värkstäld och förberedande åt-
gärder slutförts ämnar han personligen
infinna sig för att bevaka sina rättig-
heter. Han påstår att familjen Verdi
ursprungligen härstammar från Orien-
ten; att en gren af familjen nedslagit
sina bopålar iAthen och bibehållit sin
grekiska nationalitet medan den andra
grenen emigrerat till Italien och famil
jen sålunda splittrats.

En väldig Uteraturk&nnare synes tea-
terresensenten i den norska staden
Aalehus vara, att döma af det sätt
hvarpä han nyligenkritiserade ettstycke
som kallar sig „Muntra fruarna från
Windsor" at en viss Shakespeare".
Han skref nämligeni„Aalehus Tidning"
därom följande: — Det resande tea-

tersällskap som för tidennu gästar sta-
den, uppförde i går kväll en pjes med
titel ..Muntra fruarna iWindsor" af
en författare vid namn Shakespeare.

Stycket skulle vara ett lustspel, men
värkade ohyggligt enformigt och tröt-
tande, isynnerhet de två första akterna.
En rå och ohyfsad, drucken herreman,
som iett sällskap med några kokette-
rande demimonde damer, ytterst narr-
aktigt förälskar sig idem och sedansjälf
blir offer för en hel massa absurda in-
triger från deras sida — se där styckets
hela innehåll. Vi vilja härtill endast
tillägga att något dylikt sannerligen är
en altför mager kost att bjuda en bil-
dad publik på. Det var en värklig
tröst i att ändtligen se ridån gå ned
efter sista akten och som vederkvickelse
efter det dramatiska eländet få till lifs
några numror humoristiska visor.

Teaterförfattare och 13-talet. Teater-
människor iNya världen äro ingalunda
mindre skrockfulla än de i Europa.
Med den skilnad endast att de där be-
drifva saken istörre stil. En drama-
tiker. M:r Broadhurst t. ex., tror så
fullt och fast på 13-talet att han sökt
låta detsamma komma till användning
pä alt tänkbart sätt vid första uppfö-
randet af hans nyaste stycke. Dramats
titel utgör 13 bokstäfver. rollernas an-
tal 26 = 2 ggr 13. Bland de däri

uppträdande skauespelarne är det 13
hvars dop- och familjenamn tillsamman
bildas af 13 bokstäfver. Själffallet är
att också premiären blott kunde äga
rum på en 13:de och gjorde det fak-
tiskt äfven på den 13 mars. Huiuvida
13-talet värkligenbragt författaren lycka
får framtiden väl utvisa. Så mycket
är endast säkert att den amerikanska
publiken egnat stycket ett ganska matt
emottagande.

För"underligt. Den gamle skådespe-
laren: — Ack, mina vänner, teatern
nu för tiden är bara bosch. Jag mins
mina stolta ögonblick vid Åmåls teater.
Salongen rymde sextio personer. Om
de packade dem ordentligt, kunde de
möjligen få in sjuttiofem, men när jag
spelade, var där aldrig mindreän hun-
dra ja till och med hundratjugufem
personer i salongen.

-4-*~
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ReKommenderas =
Uälsortcradt laser af prima beklädnadsmafcrial

MBBMEMIi

b;fa od> bäsfsorterade 1a-
Fir)lao<i af alla slags■ ger

Möbler,
fin erfändt billigasteaiimäitf

Hbospriser,

Jobo Pais4>cff,
H:fors, Brunsg. 12.

085-J Till landsorter) $är>des
fritt eroballeradf sarot rjed^ördt
till järnväg eller årjgbåt.

gästa co£nac till kaffe: Sa^er % C'.o *«J*
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Skta
ocb spirituösa

direkt importerade från utlandet hos

Hic"' Lindgren, s. n^iandg. 12

V Smakfulla och vackra ty

J Vy-JL»OMtkort ;
Största och rikhaltigaste lager.

Mycket billiga priser.

t Dahlbergs Pappershandei,|
ffl'exandeirsgatan S5.

A Norra EspSanadgatan ?3. 9
»♥"♥»♥"♥"■»»♥»♥»♥»»"♥»♥g

Wilhelm Salins
snörmakeriaffär

N:o BO Alexarulersgataii N:o 50
Stort lager klädningsgarnityrer af silke med
guld. silfver väfnader, perlgarnityrer m. m.

Obs.! Billigapriser! Obs.!

A. R. Paulson's
Cigarrhandel.

N:o 23 Unionsgatan N:o 23
]$gjf~ rekommenderas. "^BIQ

Champagne

Mont de Bruyére
Qo

pQ säljes iminut hoa de flesta Herrar handlande. I
Serveras å alla större hotell & restaura- Ö*'

tioner. Partilager hos £jj
o Ernst Tol!ander. £

5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.
"

Trea»j^^^EMtßberg.
Bageri & Konditori

52. .Hlexandmg. 52.
Helsingfors

% Franska Lifförsäkrsngs-

I bola9et i

gé Aktiekapital:12 miljoner Frcs. täj
Å Garantifonden: 98 miljoner Frcs. Sfr
0\ Bolaget meddelarfördelaktigaförsak |g)g& ringar af alla slag. Genom samarbete med

sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
0} Itaine et la Seine beviljas de försäkradevid 0}
*~£? sjukdom och olycksfall särskilda förmåner Jtf*hvilka fullkomligt säkerställa såväldenför-
&h säkrade ocli lians familj, som ock de per- 0h*Sr soiier, med hrilka lian står i affärsförbin-
S^ delse för den oundvikliga förlust, som en %j(J
@}\ sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-
gl ler enolyckshändelsemedföra. Bolagetefter-
%£(/ skänker nämligen, såsom allmänt bekant.
0)< premierna för hela sjukdomstiden och utbe- gÖ)gji raiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- i"

*&(/ lig och resten vid dödsfall.
0i Bolaget L'Urbaines försäkringar äro ofr

därför särskildt att rekommendera för ber- St
rar affärsmän, då det gäller att säkerställa *0j

0p större affärsföretag genom lifförsäkring, 0^emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-
«5^ samma störingar svårare sjukdomsfall all- \gf)
ffifr tid medföra och hvilka ofta nog bringa bor- 0%ifd ges- och förlagsman stora förluster. ]§£'
&f' För dessa väsentliga fördelarerfordras Sggj)
&jh icke liiigra extra premier utan endast att äfa
gm! den försäkrade afstår från den årliga vinst- ]s£
SSf) andelen.
0h Generalagenturen:H:fors, Ö. Henriksg. 1. &fh

% Qarlvon dincrring. ||

ioloioioioiolol
Finska Strå- & Filalt

fabriks Altielolapt.
Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommendera*

Filthattar
föi

Damer ét Barn
Underkjolar

Wiiiterfoiiisar
Korsetter-, Linnekläder och

Danska Handskar 2:50.

|O|O|O|O|O|O|O|

ainMtfftniflw*1

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödarkolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakteriepå

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent ibakterioJogi vid K,
Karolinska Institutet iStockholm.

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

D:r F. Huedpe, Professor iallmän helsovård
vid Universitetet iPrag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor R.
Kochs Institut iBerlin.

D:r Girand, vid Municipallaboratorieti Paris,

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

D:r K. G. Kuylenstiema, Assistent vid Farma
ceut. InstitutetiStockholm, m. fl.

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

&wmwmmim!wim?mw&mwm®m
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Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!
Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktie Bryggeri.
teMKMIÖ^KMMi^iKMKÄjMI

Försfa%s^a För^ä^rirjgsbolage
grundadt 1827 Generalagenturen

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

»wsw
ar en ny

tillverkad af fin turkisk tobak. Iparti, från eget fa>
brik, endast hos

Fredr. Edir. 'Mlk.h&rg,
52 Alexandersgatan 52

H^eseorflklap—
Plånböckerc:a 100 olika slag.

WIT 300 portmonnä-
sorter

Kammar», Hängslen=, Borstar
Störstaurval. — Billigaste priser hos

Alex.F.Lindberg:
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W:m EKBERG.

Ledig annonsplats

Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg.

Ledig annonsplats

Helsingfors, Hufvudstadsblad<-t3 Nya Tryckeri. 1901

52. Telef, 2178. Helsingfors.

Ledig annonsplats


