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Tidning för Helsingfors SVEA"Nya glasmagasinet
Teatrar och Konserter.N. Esp!anadg 37. Brand &. Lifförsäkrings

Aktiebolag
KontorOscar Alexiz. Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

J. N. Carlander.
N:o 100 Söndagen den 28 April 1901.

$ & & DANIEL NYBLIN. FOTOGRAF, Fabiansg. 31. % & is
H. W. LSLIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 16, Telefon 27 70.

Svenska Teatern. 3. B. lUiekeis 1
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Skådespel i tro akter af Giuseppe Giacosa

Personerna
Giulio Scarli, advokat HerrEngelbrecht

Emma, hans hustru Frk. Svanström

Gemma, deras dotter, f> ni

Greive Ettore Arcieri Herr Ahlbom

Fabrizio Arcieri, advokat, lians son l'(M-lin

Prokurator Ranetti Hiiltman

Marta, tjiinarinna Fru Precht

Händelsen tilldrager sig ien Italiensk landsortsstad

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

££££££€€€€€€« Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 27,

MAGASIN DU MORD. =
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Jakob Ljungqvists

MmFotografiska
Alexandersg. 19

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

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

!tloaernasfe= « «" " CapeMageri
af förnämsta engelska $/ Tran-
ska fabriker « « « « «

I Rullgardiner § * «
n « « « « Cinoleum

i fielsingfors nya tapef-flffär
Untonsgatan 32 « « « «

ibbiå Kondri-opi
40 Alexandersgatan 40

Telef. 21

»»^€€€€€e
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 21. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

Söndagen den 28 April 1901

STULEN LYCKA.
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7,30 e

jHrraks Funscb,
prisbelöntmedguldmedaljvid
många utställningar. Högsta
utmärkelse hederspris (Diplö-
med'honneur) vid utsUUlnhj
geniBordeaux H

Avg. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors Telef 169.
Tillvär-kningen står under kontroll af

Filosofi D:r Hj Modeen.

Olga Bulér
Modist

Skilnaclen (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

SQLljems 0 0 %
0 0 blomsfer^aodeJ

exandersg. 46. Tel. 276

0. Stenberg & C:o
Tricotvaruaffar

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

Välsorteradt lager,
billiga priser

Underkläder ,'Lahmanns)ylle ocli

Handskar Jouvins & C:o's Gre-
noble världsberömdaäivensom an-
dra goda kvaliteter
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Q Alla dagar |Jj JL &■ g% K £8 t^l 1? Alla aftnar

Middagskonsert
"°

W
X

DZMtrJS^ P Aftonkonsert
från kl. 4—6 e. m. . frän kl. 8 e m.

A.TELIER JLPOLLO.

Åt?abia Föt?§älj-
nin^s-JVla^agin, A. W. Eklunö Co.

Vin- & Spirituosahandel(Inneh. Q. F. Stockmann)
Glog. 2, HotelKamp Skilnadsgatan 19

Utställning af fabrikens samtliga till-
märkningar, såsom: Telefon 310.*"«*■>

'

Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,
Blomkrukor, Vaser m. m

Förstaklass Tapet^erareoch
Dekoratörsverkstad*

äfvensom af

liffala Qlasbruks
tillvärkniDgar, såväl enkla som slipade Johan. Svensson.
f^Vinserviser, Fruktskålar, Assietter, Sandviks Xorra kajen N:o 17, d v. s. Sandvikens ångsågfAdress

Telefon 3380.Kannor. Ostkupor m. m

SKÅNE", Braud- & Lifförsäkripgsaktiebolag:

@.H« % @:o
& & få & Rciins 00 © ®

säljes hos Renar vinhandlare
och serveras å alla förstakläs
sens restaurationer o o ;o

Relsingfors
6. H. Rjflt Generalagent för Jinland

tfjHHHMHrtf# *
Kontor Vestra kajen 18

G. F. GARLANDER.
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C. P. DYREHDAHL Fotografisk Atelier. n. Esplanadg,
iCafanis hu.

31.



HaFald Wasastjemas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4
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Städernas iFinland
Brandstodsbolag TilbarmonisKa Sällskapa

för lösegendom
emottager försäkringar till låga premier och ned- c^s

— -^np— -—
1^

sättas dessa med 2r» och 5< ' ° 0 å de belopp hvarmed
förskringstagarei 11 1 och 2<Iårvarit delegaroibolaget. Söndagen den 2$ flpril 1901.

Oskar Hakulin
4n Aiezanderseatan 4" 105:te

Populära Konserten
Program:Sidenfelbhattar

Ouverture till op. ,,Sköna Gra| prima qvalité |
i Fmk. 15 # Lathea Supp€

Filthattar föi Goldregen, vals Waldteufel
herrai & damer [ntermezzo ur op. Cavalleria

Wår & Sommarmössor Rusticana Mascagni

Resmössor m. m WagnerPinale ur op. ..Bienzi
Paus

30 Unionsgatan 30 Ortverture till op. Mignon

(Herr Sisto Areronesi)

Balletmusik nr op. Fanst". .Gounod

13
Paus

så*J| = SI(O B««3 O g

tö o. jsjsL>- tT m

Svenska folkvisoi trr. Pahlmim

Persisk marsi Strauss

cc O <]}

x <

€. J\. Knapcs Skrädde-
ridabiisctiKM.

Den enda värkligt praktiska Skrifniaskin som
finnes är

HAMMOND,
som skrifver alla språk och stilar.

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien.

*4 <4 4 *6 * 4 *t

l^i: '

j4agelsfams
Bols{>ao<tef.

I

i H

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

Pris s Fmk

Anderssons nya patentbläokhorn oöfverträff-
ligt

Pris Fmk 4:50fllexandcrsgatan 17.

Operakällarens Restaurant å ia Cart hela d
t?,f ;̂rreisfr m

Bode§:a Espanola
HelsingforsKEtablerad 1883)

Försäljning i parti och minut af ondast äkta utländska

VINER & SPIRITUÖSA

Nya Barngarderoben
Ständigt lager af färdiga

BarnWäder
I PASSAGER Beställningar emottagas

K. F. Larsson.

Henrik Gahns'
Amykos, €sahnclit,

m. m.
ardsr_genom Ernst Tolander,

S. Magasinsg;. 8.

Cifförsäkrings » *
» » » flktiibolaflet Uictoria

i Stockholm
meddelar Eifförsäkringar på förmånligaste vrlkor

G. B fijclt. Generalagent för Siniand
norra Hajen 4. Cekf. 9 4S.

Livförsäkringsbolaget

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

Nytt! Nytt! Nytt!
JearToiDeTTu^H

ifraj
sin äts^Tirjqs

Åte
iti

lör en röst med piano Fmk
E. Melartin. Legend 11.
A. v. Kothen. Avé Maria

Gå (ill din älsklings hjärta

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

Alla sorrer.s 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 priser.

indre Middagsbeställningar, Sexor från 2:50Aftonkoncert fr. kl. l/s 8— 11.
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Cléo de Mérode

Från Bryssel skrifver en korrespon-
dent till en fransk tidning:

»Messagers Les deur pigeons" (De
båda dufvorna) har utgjort en god om-
vexling i la Monnaie-"teaterns koreo-
grafiska repei töar. Icke därför att
innehållet är af något större värde än
vanligt men musiken är lekande och
lätt och ansluter sig väl till fabeln,
hvarutom M:elles Dethufs och Sarcys
utmärkta skola och spirituela hugskott
gjort det hela angenämt njutbart, om
också hufvudframgången torde fä till
läggas vår sä skicklige balettmästare
Georges Saracos utmärkta blick och
uppfinningsförmåga, understödd säsom
nu af talangtulla konstnärer ifacket.

ärt tunga och disiga klimat som
nästan årligen beröfvar oss någon med-

lem af harvarande sängscen, har åter
angripit en af de bästa rösterna vid
operan, M:me Thiéry. Man har vis-
serligen sökt att tillfälligt fylla platsen,
men fallet är det oaktadt beklagans
värdt.

Men för stunden är det hvarken
operan, musiken, knappast ens baletten
man tänker på. Allas ögon i hela
Bryssel, både sådana som bära mono-
kel, binokel, begagna kikare elleriall-
mänhet synglas af hvad slag de vara
må. äro nu riktade på en enda punkt —
Alcazar och dess stjärna af törsta stor-
leken — om man sådär mäter den
efter vanligt ögonmått

— som ida-
garna visat sig på vår himmel. Cléo
de Mérode har härintills ännu aldrig
uppträdt för bryssler-publiken. Men
den något sagolika uppmärksamhet här
i alla fall tidigare egnats hennes namn,

och i den förening detta namn enligt
dagkrönikan ställts med ett annat, os^

3 Å 937
narastäende — jag vill därmed ej göra
mig till någon skandalspridare — har
nmellertid otngifvit denna Boticellis in
tressanta vulgarisatris med ett slags
gloria —

vare det ockå endast en, ut-
gående från glansen ar1hennes hårfärg.
Och Previnet, admini;tratorn förhennes
coornéer, har icke sparat på kommen-
tarierna, i förhållande till publikens ny-
fikenhet, hvartör Cléo de Mérode rönt
en fiamgång större än mun inSgot

annat atseende skulle skänkt henne.
Hon har haft bräddmilt hus hvarenda
gäng trots fördubblade pris, samt går
och gäller nu som tysk sångerska —

Ötverhufvud pnas man om att er-
känna M:elle Cléo deMérode's hufvud
någon kropp tillägger man henne ej,— — — Och låt oss göra som de
andra: honnör förhennes skönhet. Den
är stor nog att förvrida hjärnan på
vanliga dödlige — hvarför skulle dä
åldrige furstar gå skottfria.

■-*"+-

Teater och musik
Det japanskadramat. Ottajirokava-

kami och den sköna Sada Yacco, de
japanska r g järnorna" som med så åt-
gjord framgång under fortidet år upp-
trädde i såväl Europa som Amerika,
hälsades vid sin återkomst till hemlan-
det med frenetiskaBanzar' - (hurra-)
rop af den hänryckta publiken. De
hafva förafsiktatt härnäst bjuda tvänne
nya stycken. Det ena handlar om ko-
nung Karl IIiEngland, det andra om
Kavakami sällskapets erfarenheter i
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ilouis de Salignac &

Cognac.
Co. l:ma Inlaid Linoleum

i ultramodäma, mönster
A. B. Wicander & Larssons

nederlag
Richardsgatan 2,



AäEI PIHIPrfmft»^»lll£j^Oor^enmne Arraks Punsch frnliWrinli 1698 i Paris
Specialaffär för Korsetter.

Köp alltid från specialaffär: största"«,*j i

Qch Ur^al samt låga Pr,se,O,der SSfiSSKÄÄpedieras omgående mot postförskott. Vid be^tällni
gar nppgifves, brast, höft och midjavidd! b6StalW

O. Grundström^EnsamtörsäJia^lHelsingfors,
för FidaiKi, för Akt. 801. Svenska Korsettfabriieii

i* *i * i

*(aisat)ien)i J^esfaurarif
Middagar, Sexor & servering a la Carte

Beställningar för enskilda festligheteremot
(Telefon 223.tag-as

Q. A. Wickström*
i * * 111 * 111 *

s a Reparationsvärkstad

Kronometrar
och rinare

:o ■

(SCI g^^ Garanterad prima arbete
Ständigt lager af väl justerade

Vägg- och Fickur
Urkedar m. m

luai? §cf^oulfz

Lioolcun^affär
Boulevardsgafai) 2ö

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Huhtikuun 28 p:nä 1901

ANIIGONE.
Sofokleen murhenäytelmä. jäijestetty :i:n osastoon

Suomeksi sovitellut Kaarlo Forsman
Näyttämömusiikin säveltänyt C. Saint-Saens.

Kroon Ä.xel Ahlberg
Eurydik( Maria Rangman

Ivaarle Halmf
åntigone Katri Rautio

Lilli Högdahl
loresios Benjamin Leino
Wartia Hemmo Kallio
1:nen

2:nen kuoronjohtaja
ffimil Falck.

|Otto Narhi.
(.Taa^i Pesonen

Palvelija Hemmo Knllio
KLuoro. Palvelijoita. Soittajia

Eurydiken naisia

Ovet avataan k:l« V, S. Näytäntö alkaa k:l<> S

H %m Franska Utförsåknings- f§
I »"'«« |

{LURBAINEJ
0J Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. g*
g*. Garantifonden: 98 miljoner Frcs. Jk
|g) Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- (gj)
~j. ringar af alla slag. Genom samarbete med JSsjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- S#(jg) haiue et la Seine beviljas de försäkradevid g2>
*nv sjukdom och olycksfall särskilda förmåner Sk

hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för-
0\ säkrade ocli haji.s familj, som ock de per- &hjJ söner, med hvilka lian stiir i afi&rsfSrbln-SJ(/ delse för den oundvikliga förlust, som en S^sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- &h
vkj ler enolyckshändelse medföra. Bolagetefter- Äv

skänker nämligen, såsom allmänt bekant.tgh premierna rör hela sjukdomstiden och utbe- gMh
«j. raiar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- ;S(
S^ lig och resten vid dödsfall. %2bBolaget LTrbaines försäkringar äro &fr0^ därför särskildt att rekommendera för her-55jJ rar affärsmän, då det gäller atl säkerställa S^större afflirsföretag genom UffÖTSäJtrlny, &}
ofo emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-samma störingar svårare sjukdomsiall all-igh tid medföra och hvilka ofta'nog bringa bor- &h
ivj ges- och förlagsmanstora förluster. S^«5{J För dessa väsentliga fördelarerfordras *49>g», icke några extra premier utan endast att OA
v^, den försäkradeafstår från den årliga vinst- ]£>

andelen.
General.igenturen:H:fors, Ö. Henriksg. 1. 01g Qarlvon <3£norring. j
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m. gßonpjißCs $k råddcrietablissement $ Klädeshandel
2i. tlnionsg. 21 f. d. j. nybcrss skrädderi

lelsingfors Elektriska^
Belysnings AktiebolagW

Kasarminkatu 27. Telef. 916.
Toimittaa sähkövaSoa.

Myy sähkötarpeita.

OQOQOQOOQQQ OQOQ
Mineralvattenfabriken

§anifa§
rekommenderar sina tillvärkningar

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

QOGOQOOQ \QQQ

Tobaksfabriken

SAJWSONS"
i Tavastehus tillverkningar rekommenderasåt tobaks-
kännare; försök Casino", Samson I", Samson 2"
(Trämunstycken) och 1899".

Kommissionslager iHelsingfors hos
Frans Lindberg

Alexandersg. 52. Telefon 2658.

Oambrini Restmirant.
Sivori & 4f 4*
& Merikannon
Pianonsakaisiiiii

Wiipurissa |Helsingissä
Aleksanterinkatu 21. Wladimirinkatu 20.

Tel. 542. W Tel. 29 22.

Amerika. Samtidigt härmed omtalas
trän Japan den bekante japanska dra-
maturgen Shinhichi Kavatakes död.
Han har i lifvet skrifvit icke mindre
Ä " 160 stycken af hvilka åtminstone' med säkerhet alltid skola komma att
hålla sig & repertoaren. Ännu helt ny-
a?en saknade teaterförfattarei Japan
fra nog alt medborgerligt anseende,
-'lan ansåg dem mer eller mindre som
'kådespelare, parasiter,och egnade dem

allmänhet knappast ens den uppmärk-
samhet som kommer värkliga parasiter

Säsom

ra>t Bayreuth meddelas att förbe!
Nelser till årets fareställningar allJ
redan vidtagit. Hufvudrollerna^tteJgivare äro samtliga bestäm<!a^^^|

och Siegfried komma ati
"'ternera tenorerne Krauss (Berlin):
"''rgstaller och Schmedes (Wien); Brun-
'lna är anförtrodd åt fru GhilbransonBerlin); yotan gka]] gjungas af Van

*°°y och Alberie af Nebe (Berlin).avaa Parcifal vidkommer skall rollen
tergifvag af Van Dyck och Gurne-

af Knupfer f ßerlin).

Eugen d'Alberta opera nKainu rönte
å Stadttheater iBremen vid förträffligt
återgifvande lifligt bifall.

Berlins teatrar. En ny treakts fars
betitlad ..Töff-Töff"af Victor Leon och
Alexander Engel, lockade publiken å
k. skådespelshuset mångfaldiga gånger
till skratt, men rönte för öfrigt föga
anklang, skrifver en recensent. Å Ber-
liner Theater har en ny tolkpjäs Meis-
ter Oelze" af Joh. Schlaf för första
gängen gått öfver scenen. Styckets
hjälte är en mördare, hvars stora sam
vetsångest kommer till uttryck i en
upprörande scen i andra akten. Styc-
kets framställare bragte alla dess fa-
sansfulla moment till en hårresande
verkan. Några ställen framkallade häf-
tig opposition, men till sist vann bi-
fallet öfverhanden,skriiver en recensent.

-«""►

Notiser.

Bichard Wagners Tannhäuser" ock
nLohengrinu halva med största framgång
uppförts å Eoyal Theater (kungl. tea-

tern) iSydney, Australien. Teaterled-
ningen handhafves afdirektörMosgrove.

Budolph Lothars Kung Harlekin"
har utkommit i fransk öfversättning
med förord af Zola. Såväl Antoine —
somj Gymnaseteatern hafva för afsikt
att upptaga stycket å repertoaren.

Hugo Marks nyastearbeteett enakts-
drama med titel »Cocodette" har med
framgång genomgått elddopet å Stadt-
teater i Altona. Som efterpjes ga!s
Oskar Blumenthals Gustaf Kadelburge
tre akters skämt nHans Huckebein"
som redan tidigare rönt stor succés å
flera andra tyska scener.

Kunyliga operaniStuttgart har för
afsikt att upptaga Glucks Iphigenia i
Tauris" — nyarrangerad a t Richard
Strauss. — Ar det varkligen nödigt
att omarrangera hvad Gluck har kom-
ponerat!?

K. operaniBerlin öppnadesin Verdi-
cykel med en lyckad föreställning ai

den komiska operan nFalstatf'\ Före
ställniugen inleddes med en af G.
Diesoher författad prolog, framsagd a!
hofskädespelerskan Amanda Liedner.

A Altes Theater iLeipzig väckte det
för första gången uppfördaenakts lust-
spelet nKleptomanie" af Max Hartung
välvilligt bifall.

jB» «j/ musikaliskkomedi nFantasiou,
text och musik at en engelska C. M.
Stiith, upplefde sin tör.sta föreställning
å hofteatern i KarJsruhe, men fram-
kallade icke synnerligt bifall.

-««♥►-

prick alltid
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Uälsortcradt lager af prima bcklädnadsmatfrial
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Is*örsfa ocf> bäsfsorferade la-
Finland af alla slagsger i

Möbler.
fill erltéodf billigasfe

Ibospriser,

John Paisdjeff,
H:fors, Brunsg. 12

QB5- Till landsorter; $'ér)des
friff en^balleradf san)f nsd^ördf
till järnväg eller årjgbåf.

W

Bäsfa co^tiac till kaffe: Sayer % C-o *»**
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iammerfcrsm|Billigaste pnS

m^
ocb spirituösa

direkt importerade fråa utlandet hos

Hj^lf NS' LilHlgrCl), S. Esplandg. L2

V Smakfulla och vackra $
Vy-Postkort J

Största och rikhaltigaste lager.

J Mycket billiga priser. J
J Dahlbergs Pappershandel, f
4 Aexandersgatan15.
A Narra Esplanadgatan ?3. »

|Wilhelm Salins|
snörmakeriaffär

N:o 50 Mexandersgatan N:o 50
Stort lager klätlningsgarnityrer af silke med
guld. silfver väfnader, perlgarnityrer in. m.

Obs.! Billiga priseri Obs.!

A. R. Paulson's
Cigarrhandel.

N:o 23 Unionsgatan N:o 23
]j!Ä§r rekommenderas. "^W][

\T Champagne £
3 Mont de Bruyére å

säljes i minut ho:i de Hesta Herrar handlande. !
H:i alla större hotell & restaura- CPServeras

5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

fred.|tdu. fckberg.
Bageri $ Konditor

52. fllcxanacrsg. 52.
fielsingfors

W:m EKBER3. Cognac-, Punsch- och Vinhandel,
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Renar bufvmisväion
3efor(!rar hårväxten
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'UiOka 3 ir.k
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Finska Sira- & Flått

fabriks Aktiebolaget.
Alexandersgatan 21. Tallbergs hus

Prlsbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommendera]

Filthåtta■"

IIstRtR« hr ék Ifiarn
Underkjolar

WI111erblusar
Korsetter-, Linnekläder och

Danska Handskar 2:50.
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Hotel Kamp.
Sång- och Musiksällskapet

Måndagen den 29 April 1901

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

SörnäsAktieBryggeri.
>.x>.XXXXa>-<\ 2KKBE,<>,a>_aX.

FörstaJfysJ^a Försäkringsbolaget
grundadt 1827 Generalagenturen

N. Magasinsg. 1. Tel. 281.
Brand & Olycksfallförsäkring.

WIW
är en ny

fagypos§,
Iparti, från eget fa-tillverkad af fin turkisk tobak

brik, endast hos
Fredr. Edv. Ekberff.

52 Alexandersgatan 52

Plånböckerc:a 100 olika slag.

IPIT 300 portmonnä-
sorter

Kammar», liängslen=, Borstar
Största urval

—
Billigastepriser hos

Alex.F. Lindberg.
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Mötel Kamp.
Såncj- och Musiksällskapet

Program
Bayreuth mavscH
Alice mazurk^BVolutta val»
Oavatina ;:iH

Radi.
Billi.
Silvestri
Rossini.,Barberaren

FlöjtsoloSr. Ruggero
Serenads för orkester.
Ouverture till »Califen iBagdad"

Paus

BizetStor fantasi ur ..Carmen"
Solo för baryton. Sr. Rusconi
Mandolinkvartett
Uppträdande af S:a Marietta
Finska melodier.
Tenor solo. Sr. Bettini

Söndagen den 28 Apri! 1901

,<&

Program

Lydia-marsch
Camelia-mazurka
Les Patineurs, vals ....
Duett för Cello och Clarinett
Gavott
Potpourri ur ..Geisha

Paus

Ouverture till »Pique Dame"
Barytonsolo,Sr. Rusconi.
Mnndolinkvartett.
Uppträdande af S:a Marietta
Vals Brillante.
Tenorsolo. Sr. Bettini.

Aiexandersg.

k

n-lfilrer

Froli.
Beccuooi.
Waldteufel

Gillet.
Sidnev-Jones,

Suppé

Paus

i. Unter dem Siegesbanner marsch . JV^y
8. Solosång för tenor, Sr. Bettini.
9. Potpourri ur rCarmen' I

10. Uppträdande af S:a Marietta.
11. Em Traum. violiLSolo föredrages :uB

Sr. Emilio Colombo.
L2. Cataplasme, siunges af Sr. lluscon^B

Helsingfors, HutVudstadsblad^ts Xva Trycken, 190]

52. Telef 2178. Helsingfors.

39 w^^w'

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödar kolerabakterier på enhalf
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent ibakteriologi vid K,
Karolinska Instituteti Stockholm

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

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

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

D:r Girand, vid Municipallaboratoriet iParis
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo-

ratorium å Kliniska InstitutetiSt. Pc-
tersburg.

D:r K. G. Kuylenstierna, Assiscent vidFarma
ceut. Institutet i Stockholm, m. fl.

Finnes till salu å Apothek, Drog-
aifärer m. ii. ställen samt iparti.

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.
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Hotel Kamp.
Sång- och Musiksällskapet

»Colombo".
Tisdagen den 30 April 1901

Program

f^anne.
1. Finucoli Finucola. marsch
2. Zigane-mazurka
3. Kiinstlerfest. vals . . . .
4. Mandolintersiett.
5. Minuett Hoccherini

Herold.6. Ouverture till ,Zampa

Klein

Bizet
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