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Nytt ModerntK.UISTALL-MA(tABLNET^BLager!

ogram~Sfaåef
Nya glasmagasinet
N. Esplanadg 37.

KontorOscar Åiexiz. Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.
N:o 96.

%%% DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. ** %
H. W. LSLIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. 6, Telefon 2770.

Jakob Ljungqvists

ItelierFotografiska
Alexandersg. 19

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

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

modernaste= ts ts" " CapeMajen
af förnämstaEngelska $ Tran-
ska "Fabriker « " « « «

å Rullgardiner $ " '"
p " " « " Einoleum' i Rclsingfors nya tapet-flffär

Unionsgatan 32 « « « «

« s*« s K<?r»ditopi
40 Alexandersgatan 40-

Telef. 2i
-

»^^€€€€€€«
Helsingfors Elektriska

Belysnings Åktieöolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

-^^^j^#^?^#€^^

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Fredagen den 19 April

Georgsgatan

Svenska Teatern.
c^j >T1p is^t

Fredagen den 19 April 1901
kl. 7,30 e. m.

För tredje gången:

Skådespel i4 akter af gerillan $tIdCrm«IIUI.
öfversiittning af frans Reduerg.

Personerna
Vogelreuter, godsägare Hr Malmström

Fru Lindh
Trude, deras dotter „ Lindfors
Georg von Hartwig Ijyicgmästare, Vogelreuters

systerson Hr liorlin
Marikke, kallad Heimchon, fosterdotter hos Vogel-

router Frk SvanstrOni
Lösdrifverskan Fru Precht
Haffke, hjälppräst Hr Hultmun
Plötz, inspektor Slavenow
Hushållerskan FrkTsehernischin
En tjensteflicka

Handlingen försiggårislutet af 80-talet, på Vog ;ods

i preussiska Littauen

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring kl. 10( 3o e. m

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 27.

%
■»»»» > .iM^^-ty^yr^

Hrraks Punscb,
prisbelöntmedguldmedaljvid
många utställningar. Högsta
utmärkelsehederspris(Diplo-
med'honneur) vid utställning
geniBordeaux1895.

&v~
Avg. Ludv. Hartwall.

Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

Tillvärkningenstår under kontroll af
Filosofi D:r Hj Modeen.

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

SOLljems m # %
% 0 bfomsferj>ai)<tef

exandersg. 46. Tel. 276

StciÉcpo' å C:o
Tricotvaruaffär

(G. Taht f. d. filial)

Norra Esplanadg. 37. Telef. 1727

Välsorteradt lager,
billiga priser

Underkläder (Lahmanns)ylle och

Handskar Jouvins & C.o's öre^
noble världsberömda äfvensom em
dra goda kvaliteter
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Brand & Lifförsäkrings

Aktiebolag

1901.

MAGASIN DU MORD.
—I
QQ

Alla dagar EJ J*s 4 *_ M Sm m S^ Alla aftnar

Middagskonsert
"°Jgfjj«■" P Aftonkonsert

från kl. 4—6 e. m. frän kl. 8 e. m.

A.TJEJLIJSR A.POLLO.

At?abia Föi?§älj-
A. W. Eklunä Co.

Vin-(Inneh. Q. P. Stockmann) & Spirituosahandel
Glog. 2, Hotel Kamp Skilnadsgatan 19

Utställning af fabrikens samtliga till-
värkningar, såsom:

Telefon 310.i>mSoo

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

FörstaklassTapetserar© och
I>ekoratörsverkstad.

äfvensom af

liffala Glasbruks
tillvärkningar, såväl enkla som slipade Johan Svensson.

A.dress Sandviks Norra kajen N:o 17, d v. s. Sandvikens ångsåg,Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,
Kannor, Ostkupor m. m. Telefon 3380

SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:

(g.% & @:o
g & & & l^cirns 0000

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

Helsingfors
6. H. fijdt Generalagent för Jinland.

j^ 7̂^?^^ «

o
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Kontor Vestra kajen 18
G. F. GARLANOER.

C. P. DYRIIBAHI Fotografisk Atelier. N. Esplanadg, 31
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Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEI^Jkiin^
Bodega EspanolaFinlandStädernas filbarmonisKa SällsKapei Helsingfors1883)Brandstodsbolag

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska

Lördagen den 20 flpri! 1901 VINER & SPIRITUÖSA
för lösegendom

emottaser försäkringar ti \^A och ned-

lli ■.t varitdelegaroibolaget.

Nya Barngarderoben*&Oskar Hakulin
Alexandersgatan 40

Ständigt lager af färdiga

BaroHläder
rUW\ Beställningar emottagas.

ritbLH V K. F. Larsson

■ii"'' "^ Ingen Henrik Gahns
Sidenfelbhattar-— | prima qvalité |=~

a Fmk. 18 & 20:
Amykos, €sahnclit,

tvålar m. tn.
Filthattar föi order genom Ernst Tolander,Populär Konsert. Telef. 18 44.herrai & damei S. Magasinsg. 3,

Wår & Sommarmössor
Resmössor m. m

Joh. Wecksells Hattmagasin
30 Unionsgatan 30

CifförsäKrings * « yictona
i Stockholm

meddelar Eifförsäkringar på förmånligaste vilkor

€. J\ Rjflt. Generalagent för finland
norra Kajen 4. Celef. 9 45.
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i«ti Den enda värkligt praktiska Skrifmaskin som

finnes är

HAMMOND,
som skrifver alla språk och stilar.

€. fl. Knapcs Skrädde-
rietab!isement. Finnes pä lager hos

Helsingfors,
Generalagenter för Fiuland & Skandinavien

Bil II IIWII—IIIIMH Ull» ■!

i Pagelsfan^ |]
Keforn)-Brefordnareo

tjänar
samma

H re 1
a-. Ny yppilnnir

Pris 5 Fmk

aya patent»" ,
Pris Pmk 4:50

fllexanflcrsgatan 17.—
r— ; ~

aä..^««* åla Cart hela dagen. Större & mindre Middagsbeställni
Operakallarens Restaurant ±m högrepriser. Aftonkoncert fr. ki. v,

£ovis de Salignac & Co.

Cognac.
Prämiären af Strindbergs

Påsk"
å Dramatiska teaterniStockholm.

Härom skrifver ett Stockholmblad
bl. a.

Prämiären af Strindbergs Påsk"
gick, såsom bsstämdt var, af stapeln
på Dramatiska teatern på skärtorsdags-
middagen inför en icke alltför talrik
publik.

Stycket är äkta Strindbergskt och
står, hvad författarens senaste dramati-
ska allstring beträffar, närmast Till
Damaskus". Äfven här ligger det nå-
gonting tryckande tungt, något af sjuk-
husatmostär i luften, detfinns så mycket
mystik och hallucinationer och spas-
modiska ryckningar och Mreterlinckska
varsel, och de många vackra replikerna
äro blandade med underligheter, som

l:ma Inlaid Linoleum
iultramodärna mönster ZH

A. B. Wicander & Larssons
nederlag

Richardsgatan 2.

värka löjligt. Ett så pinsamt intryck
som Damaskusdramat gör dock detta
ej, de dystra slagskuggorna afbrytas
af hänförande, om också döendesoldag-
rar, och fast det igrundtonen ligger
samma stilla kvidande här som i„Till
Damaskus", så bli slutligen de dishar-
moniska ackorden lösta.

Därtill kommer, att diktaren öfver
många partier — särskildt början af
l:a och 2:a akterna snmt slutet af den
3:e

— lyckats breda en sällsamt be-
tagande stämning, ett skimmer af den
finaste poesi.

Denna poesi har till väsentlig del
koncentrerats, förkroppsligats iEleono-
ras gestalt — Eleonora, försoningens
representant, den oskuldsrena unga flik-
kan, hon, som säger, att hon föddes
gammal, att hon viste allt, då hon föd-
des, och att, då hon lärde något, var
det blott som att minnas, hon, som hör
blommorna tala och känner fåglarnas

Våren gör sitt intåg i vårt goda
Helsingfors allt hvad den hinner. Re-
dan syne3 en och annan förskrämd,
balkande velooipedist söka följa den
snö och isfria spårvägen, och är nog
så misslynt då han måste vika förmö-
tande spårvagn samt gifva sig ut på
den hala, träckiga gatan. De refflade
äkta Dunlopringarna äro derför framför
alla andra att föredraga, ty de förhin-
dra velocipedensglidande åt sidan. Med
sådana ringar äro alla Crescentvelocipe-
der försedda. Crescentvelocipeden är
äfven ialla andra afseenden en första
klassens maskin. Den är elegant, lätt-
löpande, stark, samt ibetraktande af
dess verkligen stora fördelar framför
andra maskiner — billig. Exposition
af Crescentcycler är anordnad uti bu-
tiken S. Esplanadgatan 2, invid salu-
torget.

språk och som hör „telefontrådarna,
som icke tåla, då hårda ordvilja tränga
fram igenom dem, utan klagan."

Eleonoras rollutföresaf frökenBosse
på ett sällsynt själfullt, mimosa-artadt
sensibelt sätt

— man förstår, att just
sådan var det Strindbergvelathadenna
gestalt. Spelet var så alt igenomkon-
sekvent, att det voresvårt att särskildt

framhålla några detaljer. Så som frö-
sen B. utförde exempelvis sin första
scen — så sprödt, så skälfvande fint,
och ändå så fast — , skulle nog ingen
annan svensk skådespelerska kunna
göra det efter. Denna prestation är
utan tvifvel det mest konstnärliga, som
fröken Bosse åstadkommit.

Och hade ej denna roll fått en så-
dan tolkning, hade styckets chanser
varit minst sagdt ovissa.

Med undantag af Eleonora och den
för öfrigt mycket osäkert tecknadeElis
äro figurerna idramat blott skisserade.
Det förefaller som om det nedskrifvits
hastigt, som om författaren, starkt gri-
pen af ögonblickets stämning, skyndat
att fästa den på papperet Och häri
ligger bäde detta styckes förtjänst —
intensiteten i stämningen

—
och dess

dramatiska svagheter.

Notiser.
Hamburgs teatrar. Det nya lust-

spelet ..Der Herr im Hause" af Paul
Lindau rönte god framgångå Deutsc.hes

< 3.
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Liflförsäkriugsaktiebolaget

The Mutual Life I
Stiftadt 1843

Fonder: Fmk. 1,688,000,000: —
Vinstfond: Fmk. 280,000,000: -

Hela vinsten
tillfaller de försäkrade
Nya försäkringar år 1900. Fmk. 012.000,000

Begär prospekt!
Generalagenturen förFinland

Alex.F. Lindberg.
Helsingfors. Alexandersgatan 48,

Nytt! Nytt! Nytt!

j?
°Jear» Sibeiius

flickar) j^oj
sir) älsklings rrjöfe&

läng

E. Melartin. Legenc^^
A. v.Kothenl å.ve Maria

Helsingfors tfya MusiJtf>ai)<iel

W C.E.LindgFens Börstbinderiaffär,
Alexandersg. 46. Centrals hus.

Alla sorters finare och gröfreBorstar &, Penslar,
I- Tamburmattor & Rottingpiskor, Toilettvålar,Amykos, Par-

fymer, Badsvamp, Kammar af alla slag, Speglar & To|
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker, Cigar|

. a;aste priser

a
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f Specialaffär för Korsetter.
Köp alltid fråa specialaffär: störstagaranti, la»er

ochurval samt låga priser. Order från landsorten ex-
pedieras omgående mot postförskott. Vid beställnin-
gar uppgifves, bröst,höft och midjavidd.

b. Grundström, Helsingfors,
liasamiörsäljaie,

■ör Finland, för Akt. 801. Svenska Korsettfabrlien

.1 *
l(aisai?ien)i

Middagar, Sexor & servering a la Carte.
Beställningar för enskilda festligheter emot-
tagas. Telefon 223.

Q. A. Wickström

ReparationsvärkstadB a

Ur, Kronoiaetrar
och tinare

Präcisions-Instrnment

"■■& m
&" TB

ht » H«> 5 _■■■■■
/W* . oj Garanterad

S

prima arbete
Ständigt lager af väl justerade

Vägg- och Fickur
Urkedar m. m

luai?
Liooleaipaffär

Boulcvardsgafao 28

AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj 1898 i Paris.

Oyet arataank:lo 1L 8 Xäytiiutöalkaa k:lo S

m 6RönDflßLs $kräaaerietablissement $Klädeshandel
21. Unionsg. 21 f. d. T. nybcrgs skrädderi

=Rekommenderas =
Uälsortcraat lager af prima beklädnadsmaterial.

wHelsingfors Elektriska ■■Tobaksfabriken

SAMSONS" W Belysnings Aktiebolag
sförsfa od) bäsfsorferade fa-iTavastelms tillverkningar rekommenderasåt tobaks-

Samson I Kasarminkatu 27Samson 2" Telef. 916.kännare; försök Casino",
(Trämunstycken) och 1899 allager Fii)lat)<i af slags

Kommissioiislager iHelsingfors hos Toimittaa sähkövaloa.
Frans Lindberg

Myy sahkötarpeita. I(Uexandersg. 52. C Möbler,
Gambrini Rcstauram. fill aTTiT)är>f er^ä^df billigaste

priser, b©s
OOOOOOGOOOSivori &

Schauspielhaus. — Å Thaliateaternmot-
togs den därstädes för första gången
gifna nya komedien Der Leibalte" af
Gothar Schmidt med lifligt bifall. Sär-
skildt ha styckets spirituela karaktärs-
teckning och dess humor lofordats, skrif-
ver en korrespondent. — Max Schilliugs
opera Der Pfeifertag", libretton af
grefve Ferdinand Sporck, rönteförträff-
ligt iscensatt och framstäld tämligen
stark framgång å Stadttheater. Särskildt
det rika musikaliska innehållet iförsta
akten, men äfven tredje aktenmed sitt
effektfulla förspel röntelifligt bifall. —
En dittils obekant enaktsopera Auf
neutralem Boden" af Karl Gramman,
libretton af F.

'

Koppel-Ellfeld, har upp-
förts första gången och mottagits väl-
villigt. Den anspråkslösamusiken väckte
sympati genom vackra solonummer och
ensemblesatser, mindre libretton. Det
uppskrufvade språket af sjömännen,
hvilka tala på rimmandevers, kunde icke
verka till fördel, skrifver en recensent.—

Å Karl Schultze-tesitern väckte den
nya engelska operetten Den grekiska
slarven" af Sidney Jones bifall, om ock
icke isamma grad som förut nGeishau".

* **

Wiens teatrar. A Deidsches Volks-
theater rönte ett nytt skådespel af Ro-
berto Bracoo, på tyska betitladt Trag-
ödien der Seele", vid förstauppföran-
det ett gynsamt mottagande.— Å Carlteatern har med framgång
uppförtsennyoperett nDie Primadonna"
af A. Muller-Norden, libretton af L.
Fischl och Landsberg, hvars handlingi
mycket erinrar om Zamaras Debutan
tm", skrifver en recensent.

* *
Pietro Mascagni, har enligt medde-

landen från Rom, yttrat till några vän-
ner, att han inom ett år härefter skall
hafva sluttört en ny opera hvarå han
för närvarande arbetar. Den skallbära
namnet „Vistilia". Libretton är för-
fattad af hrr Menasci och Targioni-
Tozetti. * *

Mceterlink och hans öfversättare. Pä
grund af vissa stridigheter rörandeöf-
versättnings- och uppföranderätt af Mse-
terliuks arbeten iTyskland,har Mseter-
link till Tysklands tidningspress riktat
ett så lydande öppet bref:

Af förekommen anledning och på
grund af vissa omständigheteroch miss-

—
I

uppfattningar om innebörden i mina
arbeten, ser jag mig tvungen återtaga
all autorisationföröiversättningar äfven-
som uppföranderätt i Tyskland af hvil
ket som hälst af mina värk, utom den
rätt jag härtill gifvit hrr Friedrich von
Oppeln Bronikowski. Han är min enda
representantialla land där tyskt tun-
gomål talas. Hvarje annan som imina
angelägenheter tager sig talan, är obe-
rättigad därtill. M. Mseterlink."

Ett och annat.
Svensk-norsk-danska teaterbyten före-

slås af Aftenposten. nOm tre af Nor-
dens iörsta teatrar enades om att flytta
öfver till hvarann med hela sin perso-
nal en eller två månader om året mot
nlutet af säsongen, skulle manotvifvel-
aktigt kunna påräkna, att en dylik öf
verflyttning skulle följas med största
intresse från publikens sida". Om
norsk skådespelskonst måhända eger
den största ursprungligheten", skrifver
ti iningen, sä står den danska på en
helt ann;m kulturnivå, medan svenska

Jof)D Paij^eff,
irfors, Brunst

085-!Ti^ landsorter» §äj?des

friff emballerad* santf ned^ördf
fill järnväg eller åijgbåf

konstens teknik och samspelnätt mycket
högt. Det är således en klar sak, att
en närmare förbindelse mellan den bä-
sta skadespelskonsten i de skandinavi-
ska länderna skulle kunna bana väg tor
nya uppfattningar och nya utvecklings-
möjligheter".

Sä skulle det utbyte af nationella
kulturvärden, som redan börjatpå ve-
tenskapens område, kunna öfvergåäfven
till konsten. * *
IPyrmont skall den 30 juni d. a.

aftäckas en minnesstod öfver komponi-
sten Lortzing. Dagen före aftäckningen
kommer att å därvarande teater upp-
föras Lortzings opera Casanova" och
på själtva aftäckningsdagen gifvas en
konsert upptagande flera härintills icke
utförda kompositioner af honom bl. a.
det bevisligen första musikstycke Lort-
zing skrifvit vid då 19 års ålder.
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SUOM. TEAATTERI.

Perjantaina Huhtikuun 19 p:nä 1901

A UTIAAiPfNTIGONE.
Sofokleen murhenäytelmä järjestettv 3:n osastoon

Suomeksi sovitellut
Näyttämömusiikin silveiltänyt C. Saint-Saens

Franska Lifförsäkrings-
m bola iet

m

Aktiekapital:12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcs

|ÖIY ÄJ~j!/ ringar af alla slag. Genom samarbete med
f§s£ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetI/Ur- \^)j
toj baine et la Seine beviljas de försäkradevid $5}

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, 'jgr
S^ livilka fullkomligt säkerställa såväl den för- :vé)j
&i\ säkrado och lians* familj, som ock de per- &h**~? söner, med hvilka lian slår i affärsförbiii-
%i)j delse för den oundvikliga förlust, som en \£/j
jgjJV sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- @h

ler en olyckshandel.se medföra. Bolagetefter- §C
®J/ skänker nämligen, såsom allmänt bekant <=^!<
S&i premierna för hela sjukdomstiden och utbe- <ofy"^ raiar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- i*d

lig och resten vid dödsfall. "^
0* Bolaget L'Urbalnes försäkringar äro 0)

därför särskildt att rekommendera för her- g&L%&)) rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
större affärsföretag- genom liflorsäkring,
emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- ]§£
samma störingar svårare sjukdomstall all- <^}/

éSsh) tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- &h
gni ges" °°h förlagsman stora förluster.

För dessaväsentliga fördelarerfordras
gtijlj icke några extra premier utan endast att Sh
Sj? den försäkrade afstar från den årliga vinst- ]£f
'^s)) andelen.
ffi\i ■ Q-eneralagenturen:H:fors, O. Henriksg. 1. (§s)'
% Qarl von tfånorrinq. f|

Krec
Eurydiki;

åntiffone
Ismene
1eresios

Wartia
l:nen

Palvelija

2:nen > kuoronjohtaja

Henk

Eurydikt

Kaarlo Forsman

ilöt
Axil Alilberg

Maria Rungman

ELaarle Halmc
Katri Rautio

Benjamin Leinc
Hemmo Kallio

(Emil Falck.

|Otto Närhi.
(_Taavi Pesonen

Hemnio Knllio

joita. SoittajiaKiioi'o. Palveli

*
Mineralvattenfabriken

§anifa§MerikannonJ
Pianomakasiini sina tillvärkningar

■P^ Fabrik & kontor. Lappviksa, N:o 8g1» sa Telefon 3191
Wiipurissa |Hel s; in^^J

Aleksanterinkatu 21.
Tel. 5 42. vifl Tel. 29 22

*
"^^^^^^"nderar
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ak^a
och spirituösa

direkt importerade från urlandet hos

Hi^lf Lindgren, s. EsP iandg. 12.

4 Smakfulla och vackra y

I Vy-Postkort |
Största och rikhaltigaste lager.

Mycket billiga priser.1 £
| Dahlbergs Pappershandel, t
å A'exandai'sgatan !5. é

Norra Esplanadgatsn ?3. »

1 Wilhelm Salins
snörmakeriaffär

N:o BO Alexandersgatan N:o 50

Stort lager klädningsgarnityrer af silke med
guld^Mfvé^afnäaér^érlgärnityré^iwi^^^B

Obs.! Billiga priseri Obs!
XDbBBwBBBS

A. R. Paulson's
Cigarrhandel.

N:o 23 Unionsgatan N:o 23

'QO5~ rekommenderas. "^KIQ

"^ Champagne

3 Mont de Bruyére
Säljea iminut hoa de flesta Herrar handlande

MServeras ä alla MTTTrM
tioner. Partilager hos

Ernst
fb $" Magasinsgatan 3. Tel. 18 43

?Rl
Bagen $ Konditor

52. .Hkxandersg. 52.
Helsingfors

sUijfå. TEÄATTER!
Lauantaina Huhtikuun 20 p:nä 1901

izao 8.

iUJiulJUijLuii.
■i-näytöksinen laulnnsekainen huvinäytelmä. Kirjoit

tannt Teuvo Pakkala. Lavlut säveltänyt ja
sovittanut Oskari Merikanto.

Henkilöt

Evert SuunicTurkka,
Tolari, Taavi Pesonen

Huotari, tukkilaisia Aleksis Rautio
Kasuri, Uuno Salmela

Otto NärhiOterma,
Kirsti SuonioMaija,kaupustelija

Pietola, talokas . Hemmo Kallio

LilliHögdalilKatri, hanen tyttärensä

Alma AuerAnni, mökin tytär

Rättäri Eino Salmela

Pölhö-Kustaa,lyliytjärkinenpoika. Olga Leino
Poro-Pirkko Mimmi Lähteenoja,

Hilma RantanenPahna-Maija
Leeria Mimmy Leino
Taurila, lautaraies lisakki Lattu

Pietolan palvelijoita, tukkilaisia, ja kylan tyttöjä

Ovet ayataank:lo Va8. Mytäntö alkaa k:lo 8

lololoioiololol
Finska Sira- & Filthatt

fabriks Aktiebolaget.
Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommenderat

Filthattar

Damer *fr Hai*ll
Underkjolar

Wih.terblusar
Korsetter-, Linnekläder och

Danska Handskar 2:50.

|O|O|o|O|©|O|O|

52. Telef. 2178. Helsingfors.

I It Nutidens förnämsta antiseptiska W
toilettmedel M

Stomatol
för tändernas och munnensvård

dödar kolerabskterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins cch rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent ibakteriologi vidK,
Karolinska InstitutetiStockholm.

Dt Axel Holst, Professor i allmän helsovård
vid UniversitetetiChristiania.

D:r F. Huedpe, Professor iallmän helsovård
vid UniversitetetiPrag.

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, Assistent vid Farma-
ceut. Institutet i Stockholm, m. fl.

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

l^^^^^Vf^'^^1

W:m EKBERG.

Höte! Kärnp.
Sång- och MusiksäHskapet

Fredagen den 19 April 1901

Program
Satta
Folci

1. Expositions-marsch
2. Charlotta-mazurka
3. Soliatz-vals . . .
4. Petite Gavotte . .
B. Serenade Duett för Cello och ViolinBraga

Ouvert re ti .1 Pique Dame

Paus

causT. Potpourri
S. Barvtonsc

Mandoliukvartett
10. Uppträdanc >:a M

Svenska melodier
12. Bomans 3ettini

Cognac-, Punsch- och Vinhandei, Alexandersg.

Hotel Käirjp.
(Festsalen.)

9& 9&> €& fe/

Table d"höte kl. 3—6 e. m.
Strauss
Gillet. iVliddagskonsert kl.1 24-6e. m.

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m.Gounod

t& t&> et* v&

Helsingfors. Hnfvndstadsbladots Nya Tryckeri. 19i)J

■xxxx-i^Hv^yx>^<yx:^My:^K^>^^?fKWKSM^

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

SörnäsAktieBryggeri. A

KÄSlirSifc; ::MM.t^WXK^M^m^M:mM^^ä.

Försfa%>s^a Försäkringsbolaget
grundadt 1827 Qeneralagenturen

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

»PRIM"
är en ny

f»apypos§,
Iparti, från eget fa-tillverkad af fin turkisk tobak,

brik, endast hos
Freds?. Edv. JURherg;

52 Alexandersgatan 52

Sämsß-skinns öäsfai?
fördamer och herrar

Praktiska Varma Billiga

-Alex. .F*. jL,£ndherg
N. Esplanadg. 33

Hotel Kamp.
Sång- och MusiksälSskapet

flCo!ombo".
Lördagen den 20 April 1901

Program
TraviCosmopolitisk marsch

Sei Cara, mazurka . Succi.
WaldteufelSoir d'Eté, vals

Mandolintrio
Menuett . . . . Massenet
Fantasi ur Mascotte Hondran

Paus

Herold,Ouverture till Zampa
Tenorsolo, Sr. Bettini
Grande valse Beccacci
Uppträdande af S:a Marietta.
Romans för Baryton, Sr. Rusconi,
Slutmarsch
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