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Brand & Livförsäkrings
AktiebolagN. Esplanadg 37.

Kontor

Oscar Ålexiz. Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

N:o 114.*** DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. » » »
6, Telefon 2770.H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå.

Jakob Ljungqvists

AtelierFotografiska
Alexandersg. 19

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

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

modernaste « «
« « Capet-lageri
af förnämstaEngelska $ fran-
ska Tabriker « « « « "

\å Rullgardiner $ « «

p « « " « Cinoleum
\' i Helsingfors nya tapet-flffär

Unionsgatan 32 " « " «

ib».
40 Alexandersgatan 40

«- Telef. 21

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916.

Serverar elektrisk belysning.
Säljer elektriska materialier.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag

Fredagen den 31 Maj

Georgsgatan

Svenska Teatern.
<Tsl

—
\£ jJ*" Is^l

Fredagen den 31 Maj 1901
kl. 7,30 e. m.

Sista föreställningen för denna saison.
Godtköpsföreställninff.

DOCKAN.
Komisk operett i 4 akter af M. Ordouneau

Musiken af E. Audran.

Personerna
Lancelot. . .
Mäster Hilarius
La Chanterelle

ksaksfabrikant Svedberg
„ Hultman.„ Lindh.
„ Bareklind
„ Preclit.
„ Larsson.

Loremois . .
Pater Maximin
Broder Balthazar
Broder Basihque
Broder Benoit
Alesia . . . .
Fru Hilarius . .

„ Lindström
Fru Castegren

Lindli.
Frk, TscliernischinGuduline

Jozse . Fru Stavenow
Hr Precht.En notarie

Arbetare och Arbeterskor bos mftstei
Hilarius; Bröllopsgäster.

Börjas kL 7,an och slutar omkring k!. 11 e. m.

Sundströms
Fotografiatelier,

Fabiansgatan 37

mun punsch
prisbelöntmedguldmedaljvid
mångautställningar. Högsta
utmärkelse hederspris(Diplö-
mecVhonneur) vid iitetiåiiik
geniBordeaux i.-^ '~H

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 3238.

SoL}>ems m * *
% % blon)sfer{?ao<tef

Alexandersg. 46. Tel. 276

O, Stenberg k C:o
Tricotvaruaffär

(G. Taht f. d. filial)
Norra Esplanadg. 37. Telef. 1727

Välsorteradt lager,
billiga priser

Underkläder (Lahmanns)ylleoch

Handskar Jouvins & C:o's Gre
noble världsberömdaiifvensom an
dra sroda kvaliteter
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Arabia Föpgälj-
nin^s-JVlaga§in,

v
(Inneh. Q. F. Stockmann)

Glog. 2, Hotel Kamp
Utställning af fabrikens samtliga till

värkningar, såsom:
Bordsserviser, Kaffe» & Téserviser,

Blomkrukor, Vaser m. m
äfvensom af

liffala Qlasbruks
tillvärkningar såväl enk som slipade
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter, [AdressKannor, Ostkupor m. m

SKANE", Bra

I.TJELIjER
BYRMDÅHLc. &. "

A. W. ERlunö<^ Go.
Vin- & Spirituosahandel

Skilnadsgatan 19
Telefon 310.

Förstaklass Tapetserare och
Dekoratörsverkstail.

J~oh.au Svensson.
Sandviks Norra kajen X:o 17 1. v. s. Sandvikens ån"

iud- & Lifförsäkriiigsaktiebolag:

APOIIO.
Fotografisk Atelier :k

'
Q

8- tt- & (5:0
g & & © il^cims 0 0 0 0

säljes bos Rerrar vinhandlare
och serveras å alla förstaklas-
sens restaurationer o o c o

Bclsinglors
6. TK. fijelt generalagent för Jinland.
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Kontor Vestra kajen 18
G. F. GARLANOER.

Esplanadg. 31
'Cafan/s hu
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Städernas iFinland
Brandstodsbolag

för lösegendom
emottager försäkringar till låga premier och ned-
sättas dessa med 25 och 50°/ 0 å de belopp hvarmed
förskringstagarei 10 och 20 ar varitdelegaroibolaget.

Oskar Hakulin
4i i Alezai ■ " ~^;itan 40.

: Sidenfelbhattar :~
1 prima qvalité |

~

a Fmk. 15 & 20:
I Filthattar för I

herrar & damer ~l
Wår & Sommarmössor H

bßesmössor tn. m.

Wecksells Hattmagasin
30 Unionsgatan 30.
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€. E. Rnapes Skrädda
rktablisenrcnt

j K/; jH

[*JÅ

JFlUxiindersaattin 17.

I

Harald Wasastjemas BLOMSTERHANDEL, Skibaden 4.
Bodega Espanola

HelsingforsPukimo= ja =====
===== OsuusKauppa (Etablerad 1883)V.0. Försäljning i parti och minut af endast äkta inländskaRatakatu D:o 9. Celei. 15 05.
SuosKetaan pukimia kecatkautta ja kesää »arten

Uutuuksia on saapunut! VINER & SPIRITUÖSA

Nya Barngarderoben
Ständigt lager af färdigaBeKlädnads= $ --— an<klsbandcls K B. BarnkläderBangatan fi:o 9. telefon 15 05.

U3r Si sommar kostymer rekommenderas
Obs.! nyheter baft>a anländt. Beställningar emottagas.

Ledig annonsplats

Den enda värkligt praktiska SkrifmasMn som

HAMMOND,
som skrifver alla språk och stilar.

Pinnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Generalagenter för Finland & Skandinavien,

finnes är

Helsingfors,

«6 « « <6 * tf <6
Hagelstams

Reforn)-Brefordr)arer)
tjänar som registrator och brefbevarare på
samma gång. Ny yppflnning, som rönt största
erkännande iutlandet.

Pris 5 Fmk

Anderssons nya patentbläckhorn oofverträff-
Pris Fmk 4:50

Henrik Gahns'
Amykos, Qahnelit,

tvålar m. m.
order- genom Ernst Tolander,

S. Magasinsg. ii.

UictoriaCifförsäKrings « «
» * * Jlktiibolaset

i Stockholm
meddelar Eifförsäkringar på förmånligaste vrlkor

G. J\ fijelt. generalagent för Jinland
norra Kajen 4. Celef. 945.

LifFörsäkringsbolaget

The Mutual Life
Stiftadt 1843.

Samtliga fonder: Fmk. 1.688.000,000
Vinstfond: Fmk. 280,000,000

Kela 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,

HelsingforsNya Musikhande
Fabiansgatan 16

Ta Vår nya illustrerade katalog öf-
II ver musikinstrument har utkommit
J|| och sändes franco på begäran. .

åliim, OBS,! För hvar och en läm-fl Pliga saker
**&' Fazer & Westerlund.

C.E. Lindgrens BorstbinderiafFär,
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-
Si. Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.

O
■

os® K. I'. Larsson.

Onoralfällaremci Roctanr^nt a la art hela dagen- Större & mindre Middagsbeställningar, Sexor från 2: soV^rpt?! cmdlldl CIIÖ nCÖIdUI dill til! högrepriser. Aftonkoncert fr. kl. l/a 8— 11.
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Teater och musik

Från Londons teatrar. Coventgar-
den öppnade sina portar på förut be-
stämd dag den 13 Maj. Man gaf där-
vid Romeo och Julia" med M:me Ea-
mes och M:r Saleza ihufvudrollerna.
Följande program upptog och
Gretel" hvareiter följde ,Tannbäuser"
med M:ine Gadsky samt Van Dyck och
Van Roy. Ytterligare komma att gif-
vas Rigoletto- 'och rFaustu med M:me
Eames samt hrr Saleza och Plaucon
hvarefter och Isoide" kommer
iordningen. Under arbete ar dessu-
tom Strandfords nya opera .Mycket
väsen för ingenting."

Från den 17 juni skall den fram-
stående franska skådespelerskan fru
Réjane gastera å Coronet-teatern. Hen-
nes första roll blir Sappho",. Sappho", hvar-
utom hon torde komma att uppträda i
en hel mängd andra glansroller.

Efter en sex månaders tournée i
Amerika och sedermeraiengelskalands-
orten, har Henry Irving återtagit sin
plats å Lyceum theatre, med nCoriola-
nusu.

Till firande af den franska kapell-
mästaren Colonne som under någon tid
med sin orkester gasterat i London,
var nyligen en festkonsert arrangerad
i Queens Hall. De mest stormande
ovationer bereddes honom därvid af
den till trängsel fyllda salongen. Vid
tillfället uppträdde bl. a. äfven Busoni
med en konsert af Liszt, öfverdådigt
väl spelad, samt fru Blanche Marchesi
med en aria af Handel, som förskaffade
henne flera inropningar.

En minnesdag af icke sedvanligt in-
tresse blifva tre af Berlins mest an-
sedda skådespelare i tilllälle att fira
detta år. Den 9 November 1876, så-
ledes för nu tjugufem år sedan, upp-

32,93:

fördes at en studentförening å den se-
dermera nedbrunna Wiener Stadt
Theaier" Schillers Röfvarbandet" med
anledningaf Schillermonumentets i AYien
aitäckning. Vid denna föreställningbe-
trädde bl. a. tre helt unga studenter
första gången de bräder som föreställa
världen. Affischen för kvällen upp-
tager nämligen:

nGrefve von Moar — Hr. stud. jur.
Otto Sammerstorff.

Spiegelberg — Hr. stud. jur.MaxPohl.
Schweitzer —

Hr. stud. rer. teckn.
Max Pategg.u

Denna kvartsekeldag kommer att lör-
dagen den 9 nästkommande Novem-
ber högtidlighållas af Schiller-teatern i
Berlin, hvarvid också Röfvarbandet"
skall uppföras och därvid Max Pohl
nu spelar Frans, Otto Sommerstorff Karl
samt Max Pategg den gamle Moor.
Föreställningen gifves till förmån för
Tyska skådespelareföreningen". (Ge-
nossenschaft deutscher Biihnenangehö-
riger).

—<«"*—

Notiser.
Anton Dvorak den kände tschekiska

komponisten liar blifvit kallad till med-
lem af Herrehuset iÖsterrike. Det är
törsta gången någon komponist blifvit
tilldelad en sådan utmärkelse. Utnäm-
ningen har väckt stor sensationiÖster-
rike. Den visar att kejsar Frans Josef
har velat vinna tschekernas hjärtan
förrän han härnäst beger sig till Böh-
men. Därför har han äfven tillagt en
i sitt eget land härintills knappast känd

Cc

jRv j-^

Xouis de Saltgnac & Co.

Cognac.
l:ma Inlaid Linoleum
iultramodärna mönster

A. B. Wicander & Larssons!
nederlag

Richardsgatan 2

mavakuutus Osakeytiö.
Ifdrsäkrings Aktiebolag.
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AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj 1898 i Paris
Specialaffär för Korsetter.

Köp alltid från specialaffär: störstagaranti, lager
och urval samt laga priser. Order från landsortenex-
pedieras omgående mot postförskott. Vid beställnin-
gar,uppgifves, bröst, höft och midjavidd.

O. Grundström, Helsingfors,
Ensamlorsäljare,

för Firland, för Akt. 801. Svenska Korsettfabriken

# * * * 1 * 1.

f^esfauraitf.
Middagar, Sexor & servering a la Carte.

Beställningar för enskilda festligheter emot-
tagas. Telefon 223.

Q. A. Wickström
! * * *J

Reparationsvärkstad

Bff
,5 Ur, J^ronon^S^^^HfSSs§sk. S*"^ ~ oc'1 nare

_>T "»■ <bs% j

"
Garanterad prima arbeta

" Ständigt lager af väl justerada

äM^r \I Väg^oc^jckuiÄ
Urkedar m. m

loar §cS|outtz

Liooleut^affär
Boulevardsgafar) 26

S^ffl
=FILTFfIBRIK=

jfr]
JÉLÉiWåjk

i i g IV I 10 II 1—* 1111 ■

lELEFOM 207(

HD. 6RÖHDflfiC's $Rrädderietablissetnent « Hlädesbandel
21. Unicnsg. 21 f. d. T. Nybergs skrädderi

ReKommenderas ,
Uälsovteraat lager af prima beklädnadsmaterial.

Tobaksfabriken Helsingfors Elektriska S»
hhhmbhkb»SAMSONS" W Belysnings Aktiebolag

iTavastelms tillverkningar rekommenderasåt tobaks-
kännare; försök Casino', Samson I", ,,Samson 2''
(Trämunstycken) och 1899".

Kasarminkatu 27. Telef. 916.
Toimittaa sähkövaloa.Kommissionslager iHelsingfors bos

Frans Lindberg.

!sförsfa ocf> bäsfsorfcradc la-
ger i Tujhrjd af alla slagsH

Myy sähkötarpeita.Alexandersg. 52. Telefon 2653. Möbler,
till er^äi^dföambrini Rmauram. billigaste

mospnsef,

OOOQOOOOOQOOOO Joljd Pai^djeff,MineralvattenfabrikenSivori & * é*
4f Merikannon M:fors, Brunsg. 12§anifa§
Pmn&im&kaKiini rekommenderar sina tillvärkningar QBS- Till landsorter; $'år)des

fritt emballerad!samt rjed^ördf
till järoväg eller åogbåf.

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

Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.
Tei. 5 42. W Tel. 29 22. ©o Öo©O 101 OOOQOO

tschekisk skriftställare en ungefär lik-
nande utmärkelse. Härom är ju intet
annat än godt att säga, allrahälst åt-
görandet är i allo hedrande för den
Österrikiska styrelsen; dessutom händer
det ej ofta att man får se en konstnär
hvilken börjat sin bana som snickarlär-
ling, inom några år på grund af sin
talang och sitt konstnärligaarbetestiga
så hägt som till pärskapets högstarang-
klass.

Edmond de Rostands L'aigkm" har
med stor succés gifvits å Théåtre S:t
Petersbourg iS:t Petersburg. Öfver-
sättningen till ryskan berömmes som
framstående väl lyckad och skall vara
gjord af en ung rysk skriftställarinna
M:elle Schtepkine-Koupernic. Uppsätt-
ningen torde stå öfver alt beröm och
vara ytterst dyrbar. Samtliga kostymer
äro tagna från Paris.

Fru Sigrid Arnoldson inledde från
den 15 Maj sitt gästspel å kungl.
operan i Budapest med »Mignon tt och
rönte därvid den mest storartade fram-
gång. Publiken gaf sig ej förrän den
förtjusande artisten bisserat romansen

svalornas duo samt styriennen. Utöfver
kontraherad en andra Mignon-"föres-
tällning har hos direktionen för ope-
ran anhållan gjorts om åtminstone en
ytterligare Mignon "-repris för hvilken
man t. o.m. vore villig garantera kost-
naden, skrifves ien utländsk tidning.

Å Palais-Royal-teaterniParis rönte
ett nytt lustspel Sacré Léonce" af
Pierre Wolff ett mycket välvilligt mot-
tagande vid första uppförandet.

En ny opera Der Graf von Glei-
clien" af Franz Mohaupt har med fram-
gång uppförts å Stadttheatern iRei-
chenberg i Böhmen.

Emile Zola och Alfred Bruneau ar-
beta för närvarande åter tillsammanpä
ett nytt värk med titel nL'enfant Roi".
Det är en lyrisk komedi af ytterst mo-
därn karaktär. Handlingen är förlagd
till P;iris och säges vara synnerligt lo-
kal för orten. Stycket torde vara be-
stäindt för höstsäsongen detta kr.

Ben iWien bildade komitén för in-
samlandet af bidrag till resandet iMi-
lano af ett internationelt Verdi-inonu-
ment, har nu senast låtit uppföra mäs-
tarens kända Requiem" Mascagni
hade enkom kallats till Wien för att
leda utförandet och rönte därvid sin
vanliga framgång. Bland annat har
han af italienska sändebudet i Wien,
grefve Xigra. fatt som gåfva emottaga
en käpp hvilken Verdi säges halva lt?-H
gagnatnnderdesenasteårenafsit^B

nNicandra" betitlas ett nj-tt fanta-
stiskt stycke, hvilket upplefde sin för-
sta förestiilluing å AvenueteaterniLon-
don.

En Berlinteaters recetter. Deutsches
Theater har enligt rßerl. Börsencourir"
att i totalinkomster på därstädes upp-
förda stycken anteckna: ;.Die Weber"
474,05-4 mark r Yersunkene Glocke"
459.875 mk, rFuhrmann Henschel"
245,227 mk eller tillsammans 1,180,056
mark. Af Sudermanns skadespel in-
bragte rMoritari" 177.559 mk, ..Johan-
nes" 337,564 mk, altså merän enhalt

miljon i inkomster och öfver 51,000
mk itantiémer för författaren. Vidare
inbragte Cyrano de Bergerac"233 328
mk, Probecandidat" 371,497 mk,
Rosenmontag" 281,553 mk.

'

Total-
summan af alla dessa recetter uppgår
altså till betydligt mer än 2 och en
half miljon mark. G. Hauptmanns tan-
tiémer för samtliga stycken belöptesig

EW engelsktoperasällskapfrån London
rönte betydande framgång i Edinburg
med Richard Wagners musikdramer, i
synnerhet med Tistan och Isolde".

H«W»e« trilogi rßie Ntbelungen" har
med godj framgång uppförts a hoftea-
tern iAltenburg.—

«"♥►—

Iprick alltid

»jMonopole sec"!
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direkt importerade från utlandethos

Hi^"' vS' Lindgren, s. Espiandg. 12,

Smakfulla och vackra 0
| V>-Postkort |

Största och rikhaltigaste lager.
Mycket billiga priser. Jl

t Dahlbergs Pappershandel, J
4 A!exandersgafan !5.

Espianadnatan ?3^^^^^^^|
«4©>©<o»<©»®^®-e>»©«&-®^©<ä&-»«iBS»«-s^®<>«

heim Salins
snörmakeriaffär

i() Alexandersgatan N:o 50,

IWil
N:o B(

■■ Stort lager
guld, silfvei

O!

klädningsgarnityrer af silke med
r väfnader, perlgarnityrer m. m
'bs.! Billigapriser] Obs.!

A. R. Paulson's
Cigarrhandel.

N:o 23 Unionsgatan N:o 23
ZZiffÄP^ rekommenderas. "^WI

"J* Champagrne

9 Mont de Bruyére
,3 säljes i minut ho3de flesta Herrar handlande

Serveras å alla större hotell & restaura- jj1'
tioner. Partilager hos ££

Ernst Toilander. fe
S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. *Ji

Trccl €(to- Öberg.

$ KonditoriBageri
52. fllcxandcrsg. 52.

Helsingfors

®) %
% Franska Ufförsäkrings- #
1 "»*« 1I %fir f
tak !Iy T*& Wk M $ A g IF1 &h--l L IiRRA riE I
g* Aktiekapital:12 miljoner Frcs. W
W Garantifonden: 98 miljoner Frcs. &L
0\ Bolaget meddelar fördelaktiga fÖrsak @h
~£? ringar af alla slag. Genom samarbetemed

sjuk- och olycksfallförsäkringsbolaget1/L'r- \&i)
ffto liaine et la Seine beviljas de försäkradevid (£Fh

2«? sjukdom och olycksfall särskilda förmåner *s£
hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- *&(/

|SJ}> säkrade och lians familj, som ock de per- OJYgj! söner, med hvilka han står i affärs-förbin-
(lelse för den oundvikliga förlust, som en vz/j

täjh sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- &h
>j^ ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- gjj!&// skänker nämligen, såsom allmänt bekant. ~^)j
&fa premierna för hela sjukdomstiden och utbe- g§s}>g.j! raiar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- fyi

lig och resten vid dödsfall.
0} Bolaget L'.UrbaineS försäkringar äro @h
gd därför särskildt att rekommendera för her-

rar affärsmän, då det gäller att säkerställa s-§<s<
gg)-, större affärsföretag genom liflörsäkring, cgJ)
«<; emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-k£l(/ samma störingar svårare sjukdomsfall all- **£(/
j&fi) tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- &fo
Sk; ges- och förlagsman stora förluster. s*^véfi För dessaväsentliga fördelarerfordras <xz(/

@fh icke nägra extra premier utan endast att |g)jpl den försäkrade afstår från den årliga vinst-
andelen.

0} (reneralagenturen:H:fbi-s, Ö. Henriksg. 1. @Si-

Qarlvon dfinorring.

ioioloioloioiol
Finska Strå- & Filthatt

fabriks Aktiebolaget.
Alexandersgatan ai. Tallbergs hus.

Prisbeiönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommendera!

Filthattar
föi

Damer ét ISarn
Underkjolar
WiiiterI»Iunar

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

|O|O|O|O|O|O|G|

iW^K^KPP^I!

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

SörnäsAktieBryggeri.
■&4&:<Cky.KA\A.

Försfa%s^a Försä^rir)gsbolagef
grundadt 1827 Generalagenturen

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

»WJW
är en ny

fa^osg,
tillverkad af fin turkisk tobak. Iparti, från eget fa-
brik, endast hos

Fredr. Edv. Ekherg.
52 Alexandersgatan 52.

esearftklar
Plånböcker c:a 100 olika slag.

WIT 300 portmonnä-
sorter

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

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

Ledig annonsplats Ledig annonspiats

Helsing

Ledig annonsplats

luta Nya Tryckeri, 19 >.1.~

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödarkolerabakterier på en half
minut samt tyfoidleberns, difio-
erins och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

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

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

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 MunicipallaboratorietiParis
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffslabo-

ratorium å Kliniska InstitutetiSt. Pc-
tersburg.

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistentvid Farrna-
ceut. Institutet i Stockholm, m. fl

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium SödraEsplanadg. 8.
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