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Nytt ModerntKRISTÅLL-MÅGASIHETLager! Lager!

0
Tidning för Helsingfors SVBA"

Brand & Liffcrsäkrings
Aktiebolag

Nya glasmagasinet Teatrar och Konserter.Esplanadg 37.
Kontor

Oscar Älexiz. Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

Fredagen den 16 November

0 % ® DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. ♥**
6, Telefon 27 70.H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan

CUicKels

■A

cd

LjungqvistsJakob
fiska Atelierfagra

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

Telefon 2453

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

Kya Caplsseri=
# 0 affären *
fiagasunasg. 2. Celef. 3201.

k l) obs.! Ullgam stort sorti-
ment. Uid partiköprabatt.

ihM.Hot)ditoPi
40 Ale^andersgatan 40

> Telef. 21

**»»€€€€€«"
Helsingfors Elektriska

Belysnings Åktieöolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier
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Frk Tsoliernicliin

♥Försiggår iParis ivåra dagar

billiga pnse!^^^

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring kl. 10 e. m. Hufvuddepot af Dr. Lahmanns Ii
IÉ C:o"s i Grenoble var'

FabiansgalanSundströms Fotograöatelier,

MAGASIN DU HÖHÖ.
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(Inneh. Q. F. Stocktnann)
Skilnadsgatan 19Glog. 2, HotelKamp & e> ® a Rcirns ® 0 0 e>v

Telefon 310Utställning af fabrikens samtliga till
Värkningar, såsom: säljes hos Fjerrar vinhandlare

och serveras å alla förstakläsBordsserviser, Kaffe- & Téserviser,
Blomkrukor, Vaser m. m

äfvensom af

Uttala Qlasbmks ficlsingf
Strix Skrif-Kopiebläck rekommenderas.

Fabriks-Aktiebolaget Strix Tehdasosakeyhtiö. Helsingfors
tillvärkningar, såväl enkla som slipade *«t<t<6# <f« <t<t« «Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,

Kannor, Ostkupor m. m
Kontor Vestra kajen 18|g^f^|!^^<i^ri.iff'»i^"krin.tfsakiioimia^ C. F. GARLA?äOER.

fj^^^^F^ j Hotel B%SBiip Aftonkonsert
"liudagSkOnSert sång å u^ksdf/skapet ..Colombo ■■■ _____^^^^J

er. n. Esplanadg,UDAHL Fotografisk ÅtP. DYSI
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N:o 34

Svenska Teatern.
JlrraKs Punsch,<LSI~~~~-~^Qf> --JVS

B.
Uinbandel

3.

prisbelunt medguldmedaljvid
många utställningar. Högsta
utmärkelse hederspris (Diplö-
med'honneur)vid utställnin-Fredagen den 16 November 1900
geniBordeaux1895kl. 7,30 e. m

För tredje gången

SALIQ "lÖUPINEL
Lustspeli3 akter af Alexandre Bisson. Ofversättning

Personerna

iif Karl Benzon

Hr Svedberg

HulLman
„ Malmström
„ Lindh

A.lilbom
Larsson

W. Sandberg
Frk Svanström

Viklund
Fru Lind

Avg. Lody. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors Telef 169.
Uillvärkmngen står under kontroll af

Filosofi D:r Hj Modeen.

Olga B uS é r
Modist

Skilnaclen (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

Westerlusids restaurant.
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard.
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Duperron

Valory

Mathieu

Franoois

Letellier

Pitel
Ett stadsbud
Valentine
A.ngéle
Rosalie
Josephine

L_S^__ i

Q. Täjbfs |
Yile&TricotvaruafFär E
Norra Esplanadq. 37. Telef. 1727. =

handskar

sens restaurationer

A. Hjelt

(Ca?anis hus)

f Jouvins &
—

f^Jo



Harald Wasasejernås BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
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som finnes ärt

lIA 31191 OJVD.W 7
som akrifver såväl rysk som vanlig skrift,

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
\ I Generalagenter för Finland & Skandinavien

stams lil<a ■*" m
Den vackraste gåfva till vänner iutlandetfiolai)d i Bilder,€. J\. Knapes Skrädde- innehållande 186 vyer istort format frånhela vårt land med text på svenska, finska,

tyska, engelska, franska och ryska.rieiablisemcnt.
Pris Fmk 29JHexanclersgatan 17. Genomskinliga kuvert,

Årrtcrican Fasfyion. Finska vapenmärken

QperakäHarens Restaurant ala Cart hela da.gen större &m»
('11 liöiire priser. \

l.ma Inlaid LinoleumXouis de Salignac & Co.
A. B. Wicander & LarssonsCognac. O v O v <> nederlag O ♥♥<}O v

Svenska teatern
Salig Toujiii.el, teaterns senaste no-

viter. är en fars at renaste vatten at
A. Bisson. Intrigen i pje-en består
u i att Duperron tror att hans hustru
bedrager honom och äfven bedragit sin
aflidne första man, Toupinel, medanI
åter fru Duperron tror at herr Duper-
ron bedrager henne med sin aflidne
mans f. d. älskarinna fru Valory, som

■ ter at kapten Mathieu anses vara fru
Duperron. Francois, betjenten, är den
enda som tror på aflidne Toupinel ända
till slutet, hvarför han äiven får till
skänks de båda i stycket uppträdande
oljeporträtten af denne aflidne lebemann.
efter det hela det öfrigasällskapet kom-
mit under fund med, att omnämdaTou-
pinel varit en bof. som lefvat i tvänne Jäktenskap, ett lagligt i Paris .ch ettI
olagligt i Toulouse. sex månader afI

året i hvardera. Det slutar såsom en
fars bör sluta, till allmän belåtenhet.
Förvecklingarna i pjesen äro många
och stora och missförstånden och de
daraf framkallade scenerna delvis ur-komiska, ibland t. o. m. tangerande
det cirkusmässiga, såsom dä kajitei
Mathieu, nysande och skakande i hela
kroppen draperas i en brokig filt och
k'-affer3s med en stor kopparkastrull,
bunden under hakan med enkökshand-
duk. Men hvad gör det, bara det är
roligt. Och roligt är det med besked.
Det var pä premieren ibland lika hög-
ljudt i salongen som på scenen, så att
åtskilliga repliker alldeles drunknade i
publikens skrattsalfvor.

Men så gick också spelet med glans:
Herr Svedberg var isitt esse och gjorde
Duperron med all den pigga öfverdrift
som rollens karaktär fordrar. Fröken
Swanström spelade Duperrons fru. Va-
lentine. hvarvid publiken blef i tillfälle

-^W^^

@pcsccr){-"
Södra Esplanadgatan 2

(Invid Salutorget)
att göra en fördelaktigbekantskap medden framstående skådespelerskans för-
måga äfven såsom framställnrinna afkomiska saker. Fröken Swanströms
krattiga stämma satte henne itillfälle
att göra stegringar, som värkade medofverväldigande komik, såsom t. ex.slutrepliken i l:a akten: rHär ska'lefvas annorlunda! !"' Herr Hultmar,
återgaf musiken Valory och frökenViklund dennes fru. Angéle. Båda

gjorde sin sak bra och bidrogo icke
oväsentligt till styckets framgång, me-
dan återigen herr Malmström, kapten
Mathieu, excellerade iatt ny^a på ett
sätt, som nästan framkallade snufva i
salongen. Den hederligeFrancois äter-
gafs med humor och måtta af herr
Lindh och fröken fshernicAin, köksan
Josephine, skrek, då hon blef utföst af
sin husbonde, på ett sätt som lämnade
intet ötrigt att önska

Salig Toupinel är icke någon fin
pjes, men den är äfven utan anspräk
och den är framför alt rolig, rasande
rolig.

Nu, såsom altid, fins det naturligtvis
en del godt folk, som känner sig sho-
keradt öfver att ett stycke af detta
slag upptagits till spelning pä Svenska
teaterns ät den gedigna konsten häl-
gade scen. Men hvarför skall man
göra det? Vi böra komma ihåg att
vi icke ha mera än en teater och att
publiken någon gäng absolut behöfver
något lätt och skrattretande, föratt icke
helt och hållet förlora kuraget i des.-a
dystra tider.

Salig Toupinel kommer säkert att
förskaffa teatern många fulla hus.
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Ledig annonsplats
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V Hattar
\^ felb & filt

\ / Höstmössor.■» »
>j vr-h * Wiutermössor

al krnnskin. astrakan,tbisam, nutria m. m.

herrar ocli damer,

J, Muffar & Boas, hoa

Jofj. Weck§ell,
30. Unionsgatan 30.

Tilbarmoniska Sällskapen

Lördagen den 17 noocmber 1900.

ingen

Populär Konsert

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors.
Försäljningi parti ochminut af endastäktautländska

Viner &
SpirituGsa.

J^^s iVy^Barnffarderobeii
Ständigt lager af färdiga

-c* BARNKLÄDER.
JPASSAGENt) K* F.Larsson.

JM 1J<9
21 Alexandersgatan 21

Sedan stor prisnedsättning på samtliga iaffärenförekommandeartiklar numera egt rum, inbjudes all-mänheten att vid behof af
Möbler, Möbeltyger,Mattor, Draperier.Lampor, Vaser etc
göra besökivår affär och hoppas vi kunna fullt till-fredsställa ärade kunders anspråk med våra nuvarandepriser. Aktiebolaget IR IS, 21 Alexandersg 21.

Forsla Rysska nu lihli il
gHJndaaMö^^Generalagenturen

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

Helsingfors Nya MusikhandeL
1und.

HFabiansa. 16Tel. 143«

Nu inkommet stort nytt lager utmärkta
Flyalar

Pianiaios
Harmonier

Rekvirera vår nya piano och harmonium
katalog, som sändes franco på begäran.

Specialaffär för Korsetter.
Svenska prisbelönta & andra utländska fabrika

ter ialla storlekar samt prislägen.
Största urval af korsettljedrar & planschetter

till billigaste priser, hos

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

Akta
Viner och spirituösa

direkt inpoitera utlandet hos
Hjelt & Lindgren.
S. Espl. gatan 12.

C.E. LindgrensBortsbinderiaffär,
Alexandersg. 46. Centrals hus.Alla sorters finare ochgröfre Borstar& PenslarTamburmattor & Rottingpiskor,Toilettvålar. Amykos Parfymer. Badsvamp, Kammar af alla slag. Speglar &, Toilettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker, Cigarr& Cigarrettfodral m. m. till billigaste prKer
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Richardsgatan 2,

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
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dre Middagsbetällningar, Sexor från 2,50ftonkoncert fr. kl. lk B— ii.



AXEL PIHLGREN. TOT^ggnineAwafc» punsch. Guldmedalj 1898 i Paris

SUOM TEAATTERI
perjantaina Marraskuun 16 p:nä 1900

seuran
avulla

EQMONT.... "
nav töksinenmurhenäytelmä (10 kuvaelmaa).. i w Goethe. Sävältänyt L. v. Beethoven

Henkilöt

j^eiviEgmont, Gauren pnnssi,

Vilhelm Orauilainen
flertraa Alba
Ferdinand, hanen äpäräpoikansa
Richard, Egmontin kirjuri .. .
Silva I palveluksessa .
(Jomez >
Klaara, Egmontin rakastettu
Klaaran äiti
Brackenburg, porvaripoika . . .
Soest,rihkamoitsi.ial

BrysselinJetter, räätäli
Eakennusmestan porvareita
Saippuankeittäjä
Buyok, sotamies
Euysum, sotavanhus
Vaiisen, kirjuri

orkestcriiT

Benjamin Leino,
Knut Weokman.

.Oskari Salo
/Otto Närhi.

Taavi Pesonen
Eino Salmela.
TJuno Salmela
Emil Falck.
Adolf Lindfor,

— Hälsan är det bästa!
anviind därför

Ramie-underkläder,
Ensam försäljare

Julius SjögrensTrikot- och yllevaruaitar
Mibaelsgatan ioch Oeutralpassagen.

KAISANIEMI RESTADRANT
rekommenderas för enskilda säll-

skaper & tillställningar.

Q. A. Wickström—
iII %

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

Kostymer, Paletåsr och Benkiäder för fest
visit-, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om-sorgsfullt.

Godt material, fin snitt och skickliga arbetare,
rnserna särdeles moderata.

Färdiga kostymer,paletår och benkläder på lager.Frackkostymer uthyras.
Mekl;dnads-J&ola&et A.alto &C:o

Sa.Ti.ga.ta.il N:o 9. Tel. 1505.

Ivar Schoultz
|| ttH

Boulevardsgatan 28

barn till aflidneriddarHenrik at Salobörg

Hofdamer. Riddare. Pager. Nunnor. Jägare. Allmoge
Hilndelsen försiggår 1480 pä Stockholms slott ocli i

trakten af Wadstena kloster

Representationen börjar precis kl. 8 e. m. och slutar
omkr. kl. II e. m. Dörrarna öppnas kl. V:> 8 e. m.

Blåa biljetter.
Biljetter säljas alla hvardagar iTé=

handeln midt emot Svenska Teatern (Ar=
gos hus) samt söndagen från kl. 12 p. d.
å Studenthuset hvarjämte de ock kunna
abonneras per telefon 2099.

Kaarle Halme
Axel Ahlberg.

lEvert Suonio.
Lilli Högdahl.
MimmiLähteenoja
Pietari Alpo.
fAleksis Rautio.
IHemmo Kallio.

Kansaa, seuruetta, vartioita, y. m. Näytelmän paikka
Brwselissä. Pisimmät väliajat övat toisen, neljännen

ja kuudennen kuvaelmanperästä

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo Va 8

B.GROnDJRRCs Sliräfldcrictabiisctifcnt $ Klädeshandel
21. Unionsg. 2i. f. d. 7. Hybergs skrädderi

== ReKommenderas
Uälsorteradt lager af prima beklädnadsmaUrial

ja loppuu k:lo II

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Söndagen den is November kl. s e. m

För femte gängen

Drottning Filippa
blåer) af Gabriel Lagus

P e ra ner

Erik XIII af Pommern, Sveriges, Norges och Danmarks
konung.

Filippa af England, hans drottning.
Henrik Königsmark. dansk riddare,konungens gunstling
Knut Algotson, dansk riddare.
trik Hendrikson. svensk ri.lclaiv.
Harald, i rnuisthoslvönuj^m^j
Gösta
Anna. linftiH-iK^HHerr Tybald
Första Ri(!ila''i'iH
Andra iliddarrnß
Två män af folket
En jägare.
En uondficka.

Tobaksfabriken Helsingfors Elektriska W Största och bästsorteradc lager i
Sinland af alla slagsSAMSONS" Belysnings Aktiebolag

Tavastehus tillverkningar rekommenderasåt tobaks-
iännare; törsök Casino", Samson I", Samson 2"
Trämunstycken) och "1899"'.

Kasarminkatu 27 Telef. 916

Toimittaa sähkövaloa.Kommissionsiager iHelsingfors hes
Frans Lindberg. JVlöblei?,Myy sähkötarpeita.Alexandersg. 82. Telefon 2058,

Gambrini Restaurani. Jw till allmänt erkändt billiga
£¥ $te priser, bos

f 3ohn Paiscbcff,
(a R:fors, Brunsg. 12.00000000 OOOOO©

MineralvattenfabrikenSivori & 4f *'* Merikannon OBS.! Cill landsorten san
des fritt emballeradt samt ned
kördt till järnväg eller ångbåt.

§anifa§
PiaiKtiimkaNißiii rekommenderar sina tillvärkningar.

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 3191. fmpppp»Wiipurissa JHelsingissä

Aleksanterinkatu 21. | Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. « Tel. 29 22. ÖOÖOGÖSÖÖOÖOOOOOO

Teater och musik
»Kejsare, konuvg och borgare" l<ei>r

ett lem akiers drama at Wilhflm Hhii-*n> som nylgeu or lörstagängen gick° tver swcen å Ho'teatern iKass-1.
Jm Styckets innehall uttalar sig Kl
JoUin- bi. a. blunda: ,Konu.,g H^mik
J««er sig mot sin taier kejsar Fredrik
im" redan vid styckets början blii

"PPioret kutvadt, och nppioismakHren,
d°mtS tiH lifsti<|s fängelse, döda.

5 8la"- De bevekelnegiunder suoi
jj"60 skulle ägt för ait resa sig mot

tader äro endast ytligt antydda.
0 hålles länge iden tro att orsaKen

v^" kränkt lä tskän.-la hos sonen och
0

della«ande for de uppäistrafvande
so

'
!in BJal'kän-la starka staders öde.

vist
keJsaren behandlats både orätt-

■^ °oh härdt. Men detta motiv häller
ser

laQge stånd. Alldeles ovantadt
en
r

ä
man Kouun« Henrik behärskad al

nat
arety^ad, somroau förutej ens kuu-

hän
SCa' °clx 1 stHllet {or den ridderl g»

noaf",Venhet man trott tinnHS hos ho
bak

'
ratnträ'lfir «n diplomatiskt lömsk

W ■' orSarena i Worms hafv»
■ Pa sin rätt iall lojalitet. Denna

lojalitet får också sin förtjänta lön.
Den döende Henriks sista bön till fa-
dren är nämligen att han ville töiunna

de förtryckta städerna den af dem så

efterlängtade fr.heten. Och på sä .ätt

a de som nädebevis emottaga det de
så länge längtat efter. En ipjesen
inflikad kärlekshistoria mellan en bor-
srardotter och en ridd»rsman gör sig
ovanligt enkel. Dramat är skri-vet dels
pä prosa, dels i femfotade jamber, dels
på mycket okonstladt rimmad vers,

hvilken geidomliga sammansättning

stundom gor sig mer än lofligt naiv.

*
Teatro Espagnol, Madrids klassiska

~cen ar ifrån den 25
-
ktober pä tre

imll,ader törhjrd till Maria Guerrero
„ch hennes gemål Diaz de Mendoza
med sällskap'. Intill 25 oktober har

truppen etter pariserresan på sensom-
maren spelat i Cadiz och SeviHa. I
Cadiz uppträdde „den spanska Duse ,
SOm fru Guerrero kallas, i Echegarays

nya 3 akters drama Malas lerenmae
rDåhgt arf) och iSevilla i ett likaledes
nvtt stycke af Guimera „Agu. que
C(,rre" (Rinnande vatten). Repertoaren
i Madrid kommer att utom dessa två

a pje er växelvis upptaga äfven al ir.

mera framstående säväl klassiska som
njodärna stycken, hvarutom säväl Eche-
garay som Guimera till konstnärsparet
uilotvat livar sitt nya skådespel, af
hvilka Guimeros redan är under inöf-
ning och heter Andronica". Echega-
ray som skrifvit sitt under sommarvi-
stelsen på sin villa i Mariz, hade
innu pj offentligen angifvit namnet på
din pjes, men sä mycket vet man att

det är ett romantiskt versdrama.

En ny Perosi. Don LorenzoPerosis
lagrar har ej förunnat någon ro ät
öfriga italienska kompositörer. Att
skrifva oratorier har blifvit en mode-
sak nu i Italien. Så har äter en ung
präst, maestro Antonio Pincelli från
Bologna fullbordat ett större oratorium
som bär titeln „Judith". Han har ar-
betat därpå istörsta tysthet redan under
två års tid, men först nu låtit sina

vänner få del däraf. Den unge patern
har själf skrifvit äfven texten och där-
vid noga toljt bibelns latinska ordaly-
delse. Likasom Perosis oratorier är
detta deladt itvå atdelningar och ut-

göres af solopartier och körer. Fyra
personer uppträda häri: berättaren
tenor), öfversteprästen (bas), Judith

(sopran), och Holofernes (bariton). Det
vore meningen att få oratorietuppfördt
å Stadsteatern i Bologna under inne-
varande månad

.4 kungl. operaniMiinchen förbere-
dea till julen en hittila okänd opera i
en akt med namnet rJula musiken af
Albert Gentili, en helt ung man utan
tillsvidare något konstnärsrykte. Pro-
grammet kommer att utfyllas med ett
likaledes nytt divertissement: Pan i
småskogen", scenario af Bierbaum, med
musik af Felix Mottl.

—^""►^
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W:m EKBERG. Cognac-. Punsch- och Vinhandel, Aloxandersg^^ Telef. 2178. Helsingfprs
■

en

" .c
03_=
E 1o o
t''*- ..._-,*

Jj= __=

O3
1-
-03

_SÉ
X2
OS
c/j"*-"

oo

3L.
os
o?
c
s__

■

"-I-J

o. :o
CO «*-

(X)
■—""t

■"

re co
5 o
g*
« E
(/) iu —

03« t-
"o.-o

ar en ny

f»apypos§,
tillverkad af fin turkisk tobak
brik, endast hos

Fredr. Edir. Ekherg.
52 Alexandersgatan 52

IXI-Xt-

Hkgeri $ Konditorim
52. fltanaersg. 52.

Belsinsfors
eggas

Hotel Kamp.
Sång- osh iusiksällskapet

MColombo."
Fredagen den 16 November 1900
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V Smakfulla och vackra $
| Vy-Postkort I

Största och rikhaltigaste lager.
J Mycket billiga priser.

t Dahlbergs Pappershandel, J
y Alexaudsrsgatan S5."

Norra Espianacigatan 23. O

TT Champagne

3 Mont de Bruyére
pQ säljes i minut hos de flesta Herrar handlande.

Serveras å alla större hotell & restaura.

Ernst TollanfSer.
S. Magasinsgatan 3. Te/. 18 43,

Prima"
Iparti, från eget fa

3££sg * * * "
\£»£

HAT" Sedan värmegaspriset
i Helsingfors numera__är neåssitt

15 penni pr kbmTaT^^^^^^^^H
som hålles iutlandets större sta-pris

der, uppmanas allmänheten att

.vUJLd med sas,
som är det billigaste, renli-
ffaste o. bekvämaste brän-
sle,hvilket här finnes att tillgå. Kok-

5 mark till högre pri-

Gasverket.

HoU] pn)p
(Festsalen.)

fe^ #^ fe, $&

Table dhöie kl. 3—6 e. m.

Middagskotisertkl.U-ee.m.

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m
k* åt it &

ts N Tryckeri. I<-K;O

Hotel Kamp.
Sång- och iusiksäslskapet

Lördagen den 17 November 1900

I anledning af Böndag ingen

K O N S E R T.
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mStii- & Filthatt-
fabriks MiißWlßt.

Tallbergs hus.Alexandersgatan 21

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommendera]

Filthattar

Damer £k Barn
Underkjolar»
Winterfeli^sar

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

WfWffSFtWf

IPro^Pw'^^^

Nutidens förnämsta antiseptisk
toilettmedel

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

en minut.
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent ibakteriologi vidKKarolinska InstitutetiStockholm
D:r Axel Holst, Professor iallmän helsovårdvid UniversitetetiChristiania.
D:r F. Huedpe, Professor iallmän helsovårdvidUniversitetet i Prag.

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

Jfr D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo-ratorium å Kliniska Institutet iSt Pe-tersburg.

D:r K. G.Kuylenstierna, AssistentvidFarma-
ceut. InstitutetiStockholm, m. fl.

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.
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Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktie Bryggeri.
■:> x-*K'X«^k^KXM^MXKXKX kIÄIÄKiaMäi

Mediciiisk ffvmiiastik och massap,
gifves at 3r, speciell; för led-, nerv-, mag- och rheumati-
ska åkommor. Enkla traumer af olika slag, kontusio-
ner, distorsioner, reponerade luxationer. Akut som
kromisk synovit. Dietetisk behandling för långvarigt
sängliggande, vid långsam konvalescens, anaemi_sär-
skildstgkandebehandling. Såväl tor damer somherrar

fl_-> och 5—7. Telef. 30 57. Kvrkocat. ö.tr. fr. Vaii-
Nicolai Leibowitsch,

Utexm. ined diplom fr. gymnastiskt Ortopediskt
Institut,

eidsiec tasiCo,
Champagne
i lager hos herrar vin-finnes

handlare
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