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Nya glasmagasinet SVEA"

Brand &. Lifforsäkrings
AktiebolagN. Esplanadg 37.

KontorOscar Älexiz. Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228
J. N. Carlander.

N:o 97

% & » DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. «#
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 16, Telefon 2770

c— Tcö

Jakob Ljungqvists

ÅtelierFotografiska
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

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

modernaste- « "
" « Capet=lager!
af förnämsta tnqelsk^^Trat^
ska Tabri!;ctÄ « « «L « «

|,; Rullgardiner $ « «
p " " " * Cinoleum' i fielsingfors nya tapet-flffär

Unionsgatan 32 "<"«.«

40 Alexandersgatan 40
Telef. 2i

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

Söndagen den 21 April.

Svenska Teatern.
iTNJ

— -- \̂j~ ISZ>

Söndagen den 21 Aprii 1901
kl. 5 e. m

Godtköpsföreställning

Debutanten och hennes far.
Lustspel i5 after af Bayard och Théaulon

Personel' 11 a

Grrefve Ernest H. Sandberg

Castor, författare Malmström
Brulot, tidningsredaktöi Alilboin

Teater-direktörn Lindh

Regissiören Precht

En municipal-gardist
A_nais, Gaspards dotter
A.nita, skådespelei-ska Frk Wiklund
En dansös Ahman

En portvakterska Fru Lindh
En vaktmästare, Dansöser, Teatermaskinister, Betjentei

Börjas k!. 5 och slutar omkring kl. 7,30 e. m

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgalan 27.

A. W. ERlunä % Co.
Vin- & Spirituosahandel

Skilnadsgatan 19
Telefon 310.

Förstaklass Tapet*erare och
Dekoratörsverkstad.

Johan Svensson.
Sandviks Xorra kajen N:o 17. d

Telefon

cd

CO
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MAGASIN DU NORD.
Arabia Fö^älj-

nifl^s-JVfa^agin,
(Inneh. Q. F. Stockmann)

Glog. 2, Hotel Kamp
Utställning af fabrikens samtliga ull

märkningar, såsom:
& & & & J^citns & a a t\

säljes hos fierrar vinhandlare I
ocb serveras å alla förstakläs- I
scns restaurationer °o = o B

Helsingfors H
€. JT. Rjelt Generalagent för JinlancS

w «

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

äfvensom af

litfala Qlasbruks
tillvärkningar, såväl enkla som slipade
jVinserviser, Fruktskålar, Assietter, v. s. Sandvikens ångsåg.Adress, 83 80. *#Kannor, Ostkupor m. m

SKÅNE", Braud- & Lifiorsäkringsaktiebolag: Kontor Vestra kajen 18
G. F. CARLANOER.

Alla dagar IIOf P KS Wf(% H nr
AUa.aftnai"

Middagskonsert
"
°^LT (!rP Aftonkonsert

frän kl. 4-6 e. m. __ _ __. frän kl. 8 eju

A.TELIER A.POLJLO.
. P. DYRE

I Hr Svedberg

%

&V—
Åug. 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.

# # bloiDsferJ>ar)dcl
exandersg. 46. Tel. 276

f 0. Stenberg å C:o
Tncotvaruaffär

«/- (G. Taht f. d. filial)
T Norra Esplanadg. 37. Telef. 1727.

f-\ j Välsorteradt lager,
■W1billigapriser

v Underkläder (Lahmanns)ylleoch
bomulls.

<SÄ Handskar Jouvins & C:o's Gre-;^i, noble världsberömda äfvensom an-
dra goda kvaliteter.
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prisbelöutmed guldmedaljvid
många utställningar. Högsta
utmärkelsehederspris (Diplö-
med'honiieur) vid utställnin-
gei^^ordei^^^Oö^^^^ J^

NDAHL Fotografisk Atel er. n.

1901.

Esplanadg, 31.
(Catanis hus)



Harald Wasastjepnas BLOMSTERHANDEL, Skiinaden 4.
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Städernas iFinland
Brandstodsbolag

för lösegendom
emottager försäkringar till låga premier och ned-- dessa med 2b och 50 % å de belopp hvarmed
förskringstagarei10 och 20 år varitdelägareibolaget.

Oskar Hakulin
4< > Alexandersgatan 40,

Sidenfelbhattar
1 prima qvalité |

å Fmk. 18 & 20:
Filthattar föi

licrrai & daiiici

Wår & Sommarmössor
Resmössor m. m.

Joh. Weckseils Hattmagasin
30 Unionsgatan 30
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Ouverture till Ossian
årie ur Stabat Mäter", f

(hr. Th. Nordin.)

Paus
Aul' der Alster, vals
Songe ilamour apres le bal

Den enda värkligt praktiska Skrifmaskin som

HÅMMOND,
som skrifver alla språk och stilar

finnes pä h\j ■

Cari Jacobsen & C:o

Tyeneralagenter för Finland & Skandinavien

00mm m m 0 m

Bofsm>de!.
Reforrr)-Brefo rdoaret?

tjänar som registrator och brefbevarare på
samma gång. Ny yppfinning
erkännande iutlandet.

Pris s Fmk

Anderssons nya patentbläckhorn oöfverträff

Pris Fmk 4:50-

ODPrak^iiarPnc: RPQtaiir^nt å la Cart hela daSen- St<>rre & mindre Middagsbeställningar, Sexor från 2:50V^ptJl dltdlldl t?MS> nebldUrani till högre priser. Aftonkoncert fr. kl. /2 8-11.

ii
Professor Joachim

Den åldrige mästaren Professor Joa-
chim uppträdde nyligen som solist v.d
Philhannoniska Sällskapets i Hamburg
sjunde SintoniKonsert. Härom yttrar
sig en platsrecensent:

..Aftonens firade solist var professor
Joachim. Vi hafva visserligen ej ry-
ligen hört honom, men det var som
skulle till en början åldern velat taga
ut sin rätt. Tonen är icke längre sä
full och fast som förut, och t. o. m.
intonationen i Moz.trts dubbe!kons;-rt
var icke absolut felfri. Men hvad som
nu, och åter och alltid skall väcka var
beundran, är den utomordentligaskilnad
han gör mellan olika stilarter. Sakna-
les, s 'in redan sagts, i den 1! i

konserten 'len stora, mäktiga tonen s >m
tömt kännetecknade .1 ach ms gpel, sä

erbjöd dock hela uppfattningen af styc-
ket, och återgifvandet af det under-
sköna andantet med dess väldiga bas-
toner äfvensom allegrot,den mest ogrum-
lade och höga konstnjutning. Huru
inanda af våra utöfvande musici äga
denna siwda, från alt maner frigjorda
uppfattning af den väldige Bach, huru
tå af våra modärnt hysteriska konst-
närer äro de som rätt förstå honom.
Och huru helt annan visade sig ej se-
dan Joachim i Mozarts violinkonsert
med viola och orkester. Hans stråke
var så förförisk, hans spel så ljuft
lockande att man glömde alt annat,
och gaf sig helt och hållet honom i
vald. Det var den äkta Mozart, den
karleksdruckne sångaren som åter och
åter ser blott solen och ej aktar på
vägra skuggor. Sä som Joachim bl. a.
spelade sista satsens kadeuz, andantets
melodiskt lockande cantilene, gör det
ingen nu lefvanue efter. Han glömde

Våren gör sitt intåg i vårt g,->da
Helsingfors allt hvad den hinner. Re-
dan synes en och annan förskrämd,
halkande velocipedist söka följa den
snö och isfria spårvägen, och är nog
sä 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 velocipedens glidande åt sidan. Med
sådana ringar äro alla Crescentvelocipe-
der försedda. Crescentvelocipeden är
ätven i alla andra afseenden en första
klassens maskin. Den iir elegant, lätt-
löpande, stark, samt i betraktande ai
dess verkligen stora fördelar framför
andra maskiner — billig. Exposition
af Crescentcycler är anordnad uti bu-
tiken S. Esplanadgatan 2, invid salu-
torget.

att konstnären redan öfverskriditlifvets
middagshöjd och man beundrade dess-
mera att en 72 åring ännu kunde så
lägga beslag på sina åhörare, ännu
gifva en så orubbadt stor konst. Iden
Mozartska konserten spelades violan af
Joachims elev, konsertmästar Bandier,
med vacker, full ton och naturlig upp-
fattning. Han visade sig som en var-

dig lärjunge af sin store mästare och
hade god rätt att med denne dela publi-
kesn hänrykta tacksamhet.

-«"">-

Teater och musik
En spansk nationalo-pera är under

grundläggning. De spanska komponi-
sterna harva sedan länge halt att be-
klaga det nationela sångspelets nedåt-
gående. Publiken har ej längre in-
tresse för de musikaliska intighetersom
bjudes och kan numera hänföras endast
af stora operor med en massa effekt-
scener, ju mera drastiska desto bättre.
Men hvad som är än sämre, är, att
det numera knappast linnes några konst-
närer som vilja egnasig åtZarzuelan",
på grund af att de förtjäna mera och
snabbare som operasångare och dess-
utom vid operan iallmänhet halvamin-
dre ansträgdt arbete. Den störstaspan-
ska operasceuen, Teairo Real"iMadrid
är sä godt som stängd för natioualope-
ran, huFvudsakligast för att någon sådan
egentligen ej kan sägas existera. På
grund af alt detta,harChapi, denfram-

Tilbarmotmka Sällskapet.

Söndagen aen 21 Jlpril 1901

io2:dra

Populära Konserten
Program:

Ouverture till op. Deu Stum-

Memieti
< iTossmiittercheii'', Ländlei

Fantasi ur op. Rig

Paus

Mazurka

l:ma Inlaid Linoleum<£ovis de Salignac & Co.
i ultramodärna mönster

A. B. Wicander & LarssonsCognac. nederlag
Richardsgatan 2

Helsingfors,

som rönt största

Bodeg;a Espanola
(Etablerad 1883) Helsingfors

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska

VINER & SPIRITUÖSA

Nya Barngarderobené*% Ständigt lager af färdiga

Barrjl^lädsr
Beställningar emottagas"■*Eii^ I'. Larsson

Henrik Gahns'
Amykos, Gahnclit,

tvålar m. m.
Ernst Tolander,

S. Magasinsg. ii

Cifförsäkrings « «* « « flkiiibolaget Uktoria
i Stockholm

meddelar £ifförsäluingar på förmånligaste vrlkor
C. Ji Rjelt. Generalagent för linland

norra Hajen 4. telef. 945.

Lifförsäkriugsaktiebolaget

Ihe Mutual Life
Stiftadt 1843.

Fonder: Fmk. 1.688.000.000: —
Vinstfond: Fmk. 280.000,000: —

Hela vinsten
tillfaller de försäkrade
Nya försäkringar år 1900. Fmk. 912.000,000

Begär prospekt!
Generalngenturen för Finland:

Alex. F. Lindberg.
Helsingfors. Alexandersgatan 48,

Nytt,! Nyff! Nytt!

i"lic^a?) &
I ii :;u~liusj

porr) ifråo|
Förenröstmed piano Fmk 2.

4|*
& &te

E. Melartin. Legend 11.
A. v. Kothen. Ave Maria

(iA, till rlin

Helsingfors f^ya MusiKbao^el

C.E. Lindgrens BorstbindenafFär,
Alexandersg. 46. Cetitrals livs.

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

Inber
Paderewski

Verdi

Gad<

Wagni

Ket ras

Czibul

Moniöszko
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Wiipurissa § Helsingissä
Aleksanterinkatu 21. % Wiadimirinkatu 20.

Tel. 5 42. W Tel. 29 22.

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

Specialaffär för Korsetter.
Köp alltid frän specialaffär; störstagaranti lager

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

O. Grundström, Helsingfors,
Ensamföwäljare

■ör Fitland, för Akti 801. Svenska Korsettfabriken

! * L

*(aisaDiemi
Middagar, Sexor & servering a la Carte

Beställningar för enskilda festligheter emot-
tagas. Telefon 223.

Q. A. Wickström
1*

Reparationsvärks:ads «

Ur, Kronometrar
och tmare

Präcisions-Instrument»K ■
fe Ä I

jjgj
_

uaranterad prima arhete

Ständigt lager af väl justerade

Vägg- cch Fickur
Urkedar m. m.

luar §cl|ouliz

Lioolcun^affär
Boulevardsgäfai) 2S

HD. 6RÖnDflfiC's Sli

Tobaksfabriken

SAMSONS"
iTavastehns tillverkningar rekommenderasåt tobiiks-
kännare; försök Casino :i, ,,Samson I", ,,Samson 2"
(Trämunstycken) och 1899".

KommissioDslager iHelsingfors hes

Frans Lindberg
Alexandersg. 52. Telefon 2058.

SUOM. TEAATTERI.

Sunnuntaina Huhtikuun 21 p:nä 90!

Sofokleen murhenäytelmä. järjestettv 3:n osastoon
Suomeksi sovitellut Kaarlo Forsman

JSTävttämömusiilkin säveltänvt C. Saint-Saéns

nki1 ö t
Kreon A_xel Ahlberg
Eurydikt Maria Rangman

Hiiimon Kaarle Halmc

åatigone Kati'i Rautio

Ismenc
Teresios Benjamin Leino
Wartia Hemmo Kallio
]:nen

2:nen kuoronjohta ja

(Emil Falck.
] Otto Närhi.
[Taavi Pesonen

Palvelija Eemmo Kallio

Kuoro Palvelijoita.Soittajia
urydiken naisia

Ovet avataank:lo '/a - NUytäntö aliaa k:lo 8

rädderietablissement & Klädeshandel
21. Unionsfl. 21 f. d. T. nyberas skrädderi

Helsingfors Elektriska w
Belysnings Aktiebolag

Kasarminkatu 27 Telef. 916

Toimittaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

©0000000 ©oeo
Mineralvattenfabriken

ganitag
rekommenderar sina tillvärkningar

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

QQQQQQQQ OQQOQOQQ

Rekommenderas ==
Uälsorteraclt lager af prima beklädnadsmateria]

Sa od) bäsfsorferade 1a-
FirjTarjd af alla slagsger i

Möbler,
till billigasteallmäitf er^ärjdf

priser,

Jobn Paisd>eff,
H:fors, Brur.sg. 12

085-t Till färgsorter) $är>des
friff emballerad!san?f rjedl^ördf
till järnväg eller årjgbåf.

W

gångsrikaste af spanska sångspelkom-
ponister kommit på tanken att för än-
damålet med mildt våld" söka få till
stånd en Teatro Lirico" i Madrid.
Han vann 'en hänryckt bundsförvandi
tor sina planer i teaterledaren Berria-
tua, och har man allaredan nu kommit
så långt, att det kan ställas iutsikt
redan till hösten öppnandet af en in-
hemsk spansk operascen. Enligt upp-
gift komme att under vintersäsongen
där gifvas icke mindre än nio spritt-
nya nationela sångstycken, med repre-
sentationer tre å fyra gånger i veckan.
Efter Madrid säsongens slut skulle man
ge gästföreställningari landsorten och
sedermera begifva sig till Sydamerika
hvarest man tänkt sig kunna framgångs-
rikt bjuda där ambulerande italienska
operatrupper spetsen.

Odysséen på engelsk scen. Efter den
triumf, som Stephen Philippa haft å
kungl. teatern iLondon, hittilsvarande
Her Majestys teater, med sittskadespel
Herodes", har han numera vågat sig
pfi ett ämne, lånadt af Horneros. Han
har nämligen för afsikt att skrifva en
ny Odyssé för den engelska scenen.
I'rir ändamålet har han gjort ett urval

episoder ur Homerois epos, Dra
mat skall omfatta irrfärderna och
äfventyren därvid, räddningen undan
sirenerna och sammanträffandet med
Circe. Det slutar med Odysseus åter-

komst och scenen med bågen, den han
allena kan spänna. Stycket kommer
själffallet att erbjuda tillfälle till stora
sceniska effekter och torde vara be-
stämdt att uppföras vid jultiden eller
möjligen förstibörjanpå nyåret 1902.
Pä sommaren och hösten skallBeerbohm
Tree företagaen tourné iengelska lands-
orten med förnämligastHerodes", men
torde dock äfven andra ihans reper-
toar ingående stycken därjämrekomma
att upptagas. Under tidenspelar Sarah
Bernhardt å Her Majesty teatern.

Siegfried Wagner har som redan om-

talats genom intendenten von Possart
emottagit uppdraget att skrifva fest-
nuverturen för invigningen af BPrinsen-
Regenten teatern" i Mfinchen. ..Den
unge mästaren" som Siegfried Wagner
vid repetitionerna kallades af hrr von

Possart föreföll till en börjanicke obe-
nägen här. men lämnade nu senast

Miiuchen ytterst förstämd, med anled-
ning af det gång på gång uppskjutna

framförandet af han.3 nya opera Herz-
og Wildfang". — -

nDet saknas tid
till att så snabbt instudera eu ny operau

heter det, och Siegfried Wagner befa-
rar med rätta, att om han komponerar
en ouverture till invigningshögtidlighe-
terna det möjligen skall komma att
saknas tid för älven dess inöfvande.

Notiser.
Shakespeare minnesfester komma att

från 15—27 innevarande april firas i
skaldens födelseort Stratford-an-Avon i
England. Därvid kommer bl. a. att af
Benson sällskapet gifves en föreställ-
ningscykel omfattande sex af Shakes-
peares historiska dramer, nämligen:
Konung Johan, Richard 11, Henrik IV
(2:a delen). Henrik V, Henrik VI (2:a
delen) och Eichard 111.* *

riiilipLagmann, författarentill wßar-
tel Tåraser" (gifvet äfven å härvarande
finska teater) arbetar f. n. pä en bor-
gerlig trilogi, hvilken utgöres af föl

jande afdelningar: 1:a Folket från Lan-
deck; 2:a Hjärtskottet; 3:e Hyddan.

* **
Galdos nElektrali,hvilket som bekant

vid uppförandet i Madrid framkallade
betänkliga antiklerikalademonstrationer
Sr upptaget till spelning af Yolkstea-
tern i Wien. Öfversättningen frän
spanskan göres som tast utan några
som hälst strykningar och man hoppas
medhinna prämiären ännu inom denna
säsong.
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Fränska Lifförsäkrtngs-

bolaqet
-« fff.^

LURBAINE,® i
Lj, 12 miljoner Frcs gi
w Garantifonden: 98 miljoner Frcs. Jg»
0) Bolaget meddelar fördelaktiga försak- ÄJj~j£ ringar af alla slag. Genom samarbete med vro
S3J», sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetI/lr- vS(/
&h liaitie et la Seine beviljas de försäkradevid &hjnrk. sjukdom ocli olycksfall särskilda förmåner.%^/ hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för-
io\ säkrade och hans familj, som ock de per- &)*—; söner, med Iivilka lian slår i affarsförbiii- jni
&)/ delse för den oundvikliga förlust, som en ®v
0\ sjukdom ocb ännu mer en obotlig sådan el-

ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- gy.
>*£// skänker nämligen, såsom allmänt bekant.
&i\ )iremierna för hela sjukdomstiden och utbe- Ä)*xf nuar 3/ 4 af kapitaler, om sjukdomen är obot- g\>*J)j lig och resten vid dödsfall.
&h' Bolaget L'UrbaineB försäkringar äro

därför särskildt att rekommendera för lier- gd%£); rar affärsnian, då det galler att säkerställa *&j
0v större affärsföretag- genom Ufförsäkrlng,

emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- gC&)j samma störingar svårare sjukdomsfall all-
$h, tid med'öraoch hvilka ofta nog bringa bor- 0)jj ges- och förlagsman stora förluster.

; För dessa väsentliga fördelarerfordras *=^
0), icke niigra extra premier utan endast att
Se. den försäkrade afstär trän den ärliga vinst- »>% andelen. .. #

Generalagenturen:H:fors, Ö. Henriksg. 1. &h

Qarlvon iXnorring. #
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\)ir)CP ocb spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hjclt nS Lh)(!^rCl), S. Esplandg. 12.

v Smakfulla och vackra $

Största och rikhaltigaste lag-er.
Mycket billiga priser.

| Dahlbergs Pappershandel,|
Aexandersgatan 15.

A Norra Espianadgatan ?3. «

Wilhelm Salins
snörmakeriaffär

N:o 50 A-lexandersgatan N:o ">'

Obs. ! BilliKa |>ris.-r: Ol>s

Stort lager klädningsgarnityrer af silke med
guld. silfver väfnader. perlgarnityrer m. m

A. R. Paulson's
Cigarrhandel.

N:o 23 Unionsgatan N:o 23
;ffKp~ rekommenderas. ~l!ft?,|Z

Champagne

si Mont de Bruyére a,
,5 Säljes i minut ho.:, de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- Ö*
tioner. Partilagrer hos fe

o Ernst IcSäa^der. K
S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

fred. Ed», ekberg.
Bageri $ Konditori

52. fllexandersg. 52.
Helsingfors

W:m ri/nrrtoLKdlhu.

WIBO

.■>."".

?Wa

Cognac-, Punsch- och Vinhandel,

Ledig annonsplats

nPpAf'
LERRÖR lillllllBololoSololololm I

»t.

~ Finsto Strå- & Filtliatt
fabriks ÅMebolapt.

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommenderai

Filthattar

Damer ét lisa■"si

Underkjolar
Wliiterbhasar

Korsetter-, Linnekläder cch
Danska Handskar 2:50.

lO|O|©|OHO|G|G|
ill H

Hotel Kän)p.
(Festsalen.)

fe> €& t&> fe/

Table d'höte kl. 3-6 e. m.

Middagskonsert kl.'|24-6e.m.

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m.
&&> G& ft> fe>

Hotel Kamp.
Sång- och Musiksällskapet

Söndagen den 21 April 1901

Program

Turnermarsch
Simplicita-mazurka
Tesero mio, vals
Uuter den Linden, solo förClarinett
och Cello, föredrages af Sr. Zacutti
och Bongiovanni

Friihlingaerwache
Boccaccio potpourri

Paus

Oaverture 11 ..Orpheus

W iut1-1 j> läng potpourn
af v:a Marietta c.iombo

>pmsk

Hauser
Oiciretti

Supp

Kerst

Bach

\ orei morir. romai s för baryton. .Sr. Kusconi

ProgramBeccucci
1. Xordpols-marsch
2. Amor-mazurkii
■i. Donauweibchen, vals . . . .
4. Mandolinterzett.
5. Romans för flöjt och clarioett
6. Potpourri ur »Traviata" . . .

Paus

Ottenbach

Kom/ak

Helsingfors. Hufvndstadsbladhts Nya Tryckeri, 1O| >«

Hotel Kamp.
Sång- och Musiksäilskapet

l(Colombcr
Mandagen den 22 April 1901

Svendsen
Biletti.
Strauss.

Yerdi

7. Ouverture till BNabucco>l. . . . . . Verdi.-
Kon sei piu tu, romans för baryton, Sr. Rusnoni

9. Violinsolo, föredragen af Sr. EmilioOo]omhJ(B
1 . Solosång at Sia Mariett^^rolomb^HHßß|^H
11. Märchen
V2. Tenorsolo at Sr. BfttinH

m7 Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.
m Prima vara.n

SörnäsAktieBryggeri.
imAxxx^^jj.^XKÅ&^ÄtiAk:.

Första%sJsa Försäkringsbolaget
grundadt 1827 Qeneralagenturen

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

WIW
fapyross,

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

Fredr. Edv. Ekherg.
52 Alexandersgatan 52

Sämsk-skinns uäsfai?
för damer och herrar

Praktiska Varma
hos

Alex.F. Lindberg-
N. Esplanadg. 33,

Hotel Kamp.
Sång- och MusiksäiSskapet

..Colombo".
Tisdagen den 23 April 1901

Maroia Relai di Gabetti
Augusta-mazurka . . .
Les Patineurs, vals .
Minuett....
Mandolinterzett.
Va via vi, polka.

Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

\m&omm&&
Nutidens förnämsta nntiseptiska

toilettmede)

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödar kolerabr kterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
ex-ins och rosfeberns b:\kterie på

en minut
enligt iutyg från

D:r E. Selander, Docent ibakteriologi vid K,

Karolinska Institutet i Stockholm.
Dt Axel Holst, Professor i allmän helsovård

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

vid Universitetet i Prag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor K,.
Kocha Institut i Berlin.

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

ratorium å Kliniska Institutet iSt. Pc-
tersburg.

D:r K. G. Kuylenstierna, Assiscent vid Farma
oeut. Institutet i Stockholm, m. fl

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

Helsingfors Tekno Kemiska La- fl
boratorium Södra Esplanadg. 8. »

Mfö4tä&oßsi
(ly^yr^yNjV "<■,■ <V -(v V \,V"<y

är en ny

Program

Paus

1 I 'i ii iil hm 1 1~ Ten.:.r.,...|... S: ]-:, tiMll9. Violinsolo, föredragesaf si~Enii!k^^B10. Potpourri ur ..Carmen"
M >--'l<'.-a:).> f S:., M.,n-it.( .-,.].,m|.,.
12. Non e ver. romans, sjtiDses af Sr. Rnscoin

Billiga

Jensen.
Waldteufel
Jaffe.

Auber

Colombo
Bizet.
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