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Jakob Ljungqyis

(a AteFotografis ier
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

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

« ■«modernas^*!" " CapeMaaen
af förnämstaGnoelsk^^Tran
ska TabrikciM« * * « «

I Kullgardiner $.■«■=."
jj " " " " Cinoleutti

i Belsingfors nya Capet-Jlffär
Untonsgatan 32 " " " «

fetis Mjonditopi
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.
Utglfves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 8 Maj

Georgsgatan 16, Telefon 27 70

Svenska Teatern. 3.-—
%—-

Onsdagen den 8 Maj 1901
7,30 e. m

ejsarens nya kläder.
Komisk operett i 4 akter af Charles Kjerulf.

Texten af Harald Molander

Personerna

»&»^&&€€€€€e

= MAGASIN DU NORD. =
Årabia Försälj-

nin^s-JVla^asin, A.
Vin-(Inneh. Q. F. Stockmann)

Ns«

Glog. 2, HotelKamp
Utställning af fabrikens samtliga till

wkningar, såsom: <na^s»

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

äfvensom af

liffala Qlasbruks
Wlvärkningar, såväl onkla som slipade
iiVinserviser, Fruktskålar, Assietter, Vdresi

Kannor. Ostkupor m. m To!efor

SKÅNE", Braud-

Kejsar Måns Hr Svedberg
Prinsessan Greta !'ru Oastegren

Hr Baroklind,Prins Per
Sven, hans väpnar ■ Frk Bonnevie

[Hr Eggeling.
■ ," Oastegren

Tripp, skräddare \
Trapp. väfvare vandrande gesäller
Truls, gulddragareJ
Mäster JSriklas, Kejsarens kansler

Malmström
Lindh

Mäster Bock, hans klädkammarminister ) 1,. stawno\i

Fru BareklindKasper, kejserlig muntergök och öfverstep,
Kunigunda, prinsessans hofförkläde... Lindli
ånna Stina \
Anna Lisa ) |Frk Wiklund.

Fru Stavenowprinsessans kammar.snärtor
Anna Maja Lindfors

/"Hr V. SandbergJePPe ) bönderJockum i 1. „ Precht
Hofherrar, Hofdamer, Hof,kräddare, Pager, Lakejer, Bondfolk, Barn

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring kl. 11 e. m

Lucca kommer.
(F.T.A.13,422.)

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 27

W. Eklunfl Go.
& Spirituosahandel

Skilnadsgatan 19

-minir"""ma—

Förstaklass Tapet^erareoch
Dekoratörsverkstfsiei.

Johan Svensson.
Sandviks Norra knjeii N:o 17. d. v. s. Sandvikens än°'

& Lifförsäkringsaktiebolag:

(Sbarr)pa|»i)e
3- H- @:o

få G G G I^cims 0G G G

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

Fjclsingfors
6. B. Rjelt Generalagent för Jinland

£***###**■#■*#
Kontor Vestra kajen 18

C. F. CARUNOER.

SVEA"
Brand & Lifforsäkrings

Aktiebolag
Kontor

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228
J. N. Carlander

1901

"*»«>*-*«" ******t/U~\>

Jlrraks Punsch,
I pnsbelöntmedguldmedaljvid

många utställningar. Högsta" utmiivkelsehederspris (Diplöl

Äug. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors Telef 169.
Tillvärkningen står under kontroll af

Filosofi D:r Hj Modeen.

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 32 38.

SOL^ems # % 0
% m blomsferjjaocief

Alexandersg. 46 Tel. 276

0. Stenberg & 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 Gre-

dra goda kvaliteter

Alla dagar &M f# # *£a g K5B RYB ETB Aila aftnar

Middagskonsert
"°J flfUT.V!r P Aftonkonsert

från kl. 4-6 e. m. , ■ .^
— f^an kl. 8 e. m.
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Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEL, Skiinadeni
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Städernas i Finland
Brandstodsbolag

för lösegendom
emottager försäkringar til! låga premier och ned-
sättas dessa med '!■> och öii» 0 å de belopp hvarmed
förskringstagarei10 och 20 år varitdelegareibolaget.

Oskar Hakulin
40 Alexandersgatan 40

Sidenfelbhattar
| prima qvalité |

Knik. 15 å

Filthattar för
herrai & damei

Wår & Sommarmössor
Resmössor m. m

Joh. Wecksells Hattmagasin
30 Unionsgatan 30
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€. fl.Knapcs Skrädde-
rtetabliscmcnt.
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HlexancUrsaatan 17.

ALEXANDERS TEATERN.

Barn- och ungdomsföreställning
af unga amatörer under ledning at

fru Siri von Essen gifves

Torsdagen den 16 maj 1901 kl. 7 e. m

(Kristi himmelsfärdsdag)

Paradisets lisliiii
Sagospel med baletti 8 akter, af Hilja Tavaststjerna

(Frittefter H. C. Andersén.i

Småflickor.
Bagatell i 1 akt af Ernst Lundqvist

Två barn ega tillträde med en biljett
Biljetter erhållas i Laurents tidn. depoti Pas-

sagen samt föreställningsdagen från kl. 2 i tea-
terns kassa.

Biljettpriserna
o:

—
2: 50
o-

Länstolar ....
Framparterre. . .
Bakparterre . . .
Partergalleri . . .
Parterreloge . . .
Första radens fond

2: 50

sida
fondAndra
sida tramplatser

bakplatser
avantscen 0: 75

0: 50Paradis

Den enda värkligt praktiska Skrifmaskin som
finnes är

HAMMOND,
som skrifver alla språk och stilar

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

%<*<*«#<*#
J-lagefsfams

Bo^aodel.
Keforro-Brefordrjarer)

tjänar som registrator och brefbevarare på
samma gång. Ny yppflnning, som rönt största
erkännande iutlandet.

Pris 5 Fmk

Anderssons nya patentbläckhorn oofverträif-
ligt

Pris Fmk 4:50

Bodega Espanola
Helsingfors(Etablerad 1883)

Försäljning i parti och minnt af endas! ftkta utländska

VINER & SPIRITUÖSA

Nya Barngarderoben
Ständigt lager af färdiga

Bårkläder
(JPASSAGEN^ Beställningar emottagas

K. !"'. Larsson

Henrik Qahns'
Amykos, €iahnelit,

tvålar tn. m.
_fllsE_ffenom Ernst Tolander,

Hj^^^^^^^^^^Hrdef.18 4-4S. Magasinsg. B,

CifförsäKrings * »* * * JlHtiibolaget Uktoria
!i Stockholm

meddelar Eifförsakringar på förmånligaste vrlkor
€. J\ fijdt. Generalagent för sinland

norra Kajen 4. telef. 9 «s.

Lifförsäkringsbolaget

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. 012.000,000

Nya. betydelsefulla fördelar! Begär prospekt!
Creneralugenturen för Finland:

Alex. F. Lindberg.
Helsingfors. Alexandersgatan 48,

Nytt! Nytt! Nytt!
,Jear> Sibelius.

flickar) \\orr) ifråi) 4|i
&ti sii) äls^lirjgs

san»' för eE röst mod piano Fmk 2.
E. Melartin. Legend 11.
A. v. Kothen. Ave Maria

(iå till din älsklings hjärta

j4elsir)gfors ffya MusiJsbaodef
tazer & V^esferluTjd TabiaDsg. {q

C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,
Alexanders^. 46. Centrals hus

Alla sorters finare och gröfra Borstar &. 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 prisfr.
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Operakällarens Restaurant å la Cart hela If,fh\s/e%Hsim ndre Middagsbeställningar, Sexor från 2:50
\ftonkoncert fr. kl. Vs 8— 11.

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

Brännmärkt."
Skådespel i 3 akter af José Echegaray

Den spanske tragikerns arbeten,hvilkn
alt sedan år 1874 då hans båda dra-
mer rJorge Heyseca" och La espona
del vengator" uppfördeså Apolloteatern
i Madrid, med ett slag gjorde honom
till reformator af den dramatiska kon-
sten i h?ns fädernesland, där han nu
mera hedras som en Calderons jämlike,
hafva underbart nog behöft rätt lång
tid för att göra sig gällande i utlandet.
Hans år 1881 skrifna och samma år i
Madrid uppförda tragedi El gran Gn-
leoto" ätvensom det något år tidigare
utkomna dramat „O locura o santidad"
(Helgon eller vansinnig), bekanta genom
mer eller mindre lyckade öfversättnin
itar, hafva visserligen gjort författareu>
namn anmärkcingsvärdt uppmäiksau;-
madt, men knappt noy blitvit annor-
städes än i Spanien skattade till sit'

fulla värde. Och exempelvis förde?
inom Tysklands literärakretsar ett fortn-
l'gt pennkrig efter BGaleotos" år 1887
där första uppförande iPaul Liudau-
öfversattning. Ikvarje fall anses alt
äunu ett stycke af Echegaray utgöra
ett experiment för den scen som dri-tai
sig därpå. Desto mera erkännansvänj
ar den teater, som till i;i'>ran<iM brin
gar något nytt stycke af denne „Spa-
niens Ibsen", som Echegaray stundom
blifVit kallad.

Et^sädant erkännande har nu Stadt
teatern i
det att därstädes, förrän pä nägnn an
nan utländsk scen nyss till spelning
upptagits Echegarays senaste drama
.Brännmärkt", tör den tyska se nen
ärap^d af Gustav Burchard.

Echegaray hör till d« lörfattare som
förstå sin tid. Hans dramer äro s. k
r tendensstycken". Han torsvarar fräu
scenen sanningar dem -ällskapslitVf-t
nekar erkänna Hah nr pn i*ritr för

3 Å 93.
äktare af den moraliska profylaxis och

det är därföre icke att undra på, att
hans sanningar stundom för en och an-
nan kunna vara obekväma nog. Så
också här med skäde-pelet Bränn-
märkt ". Hjälten i pjesen är advokaten
och politikern Robert Pedrosa. Iden
sköna hufvudstaden vid Manzanares at
män och kvinnor uppburen och rirad
-tom få. står han plötsligt inför den
bittra erfarenh" en att med ett slag

alla vända honom ryggen, då det blii
kändt att den berömdaparlamentstaln-
ren, riddaren utan fruktan och tadel, )

sin tidigaste ungdom varit dömd till
tukthus och äfven utstått sitt straff.
Pedrosa företräder här ända till des.-*
yttersta konsekvens satsen att männi-
kan icke i nå;<ot afseende bör göras
till offer enligt rättstormeln: nFiat
justitia et fereat homo". Enligt den
sanna rättsteorins grundkaraktär, som
omfattas af både domstolar och staten
såsom varande vilkoret för hvarjp. män-
niskas lifs- och existensutveckling,
bör hos äfven missdädaren erkänna-
människan och hani fi än Gud utgående
kraft till återupprättelse. Har denna
moraliska seger af honom vunnits, a
det samhällets plikt att utan alla skrup-
ler godkänna och respektera den. Men
i dramat afskuddar sig samhället dennu
förpliktelse och drifver hjälteni döden.

Konflikten mellan den förbenadesam-
hällsmoralen och individensompägrund
at någon sedlig defekt varit ötverläm-
nad ät rättvisan och efter att hafv^
sonat sitt brott uppställer fordran pä
att af samhället återupptagas som full-
god medlem, framträder sä ofta, at

det icke borde gitva någon dramatikei
-"om hämtar sitt stoff nr värklighetfiu

A. B. Wicander & LarssonsCognac. nederlag
Richardsgatan 2.

Palovakuutus Osakeyhtiö Pnhinla Kllllprun Tapatu mavakuutus
Brandförsäkrings Aktiebolag ■ UNJUia iVUMtMVU oivcksfallförsäkrings

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

Köp alltid Mn specialaffär: störstagaranti, lasercch urval samt laga priser. Order från landsorten ex-pedieras omgående mot postförskott. Vid beställnin
gar uppgives, bröst,höft och midjavidd.

O. Grundström, Helsingfors
Ensamiörsäljare,

för Fi. land, för Akt. 801. Svenska Komttfabriken
i^^^^J * * * ' * ii * u

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

Q. A. Wickström* * * * *

Reparationsvärkstad

Vr} Kronometrar
och finare

Präcisions-Instrument
-/Hl Cfi « "^^Jaranterad prima arbete

Ständigt lager af väl justerade

Vägg- och Fickur
Urkedar m. m

luai? §cf^otilfz

Lioolsun)affär
Boulevardsgatan 28

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Toukokuun 8 p:nä 1901

ANTIGONE.
Sofokleen murhenäytelmä. järjestetty :;:n osastoon

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

=FiL7F/IBRIK=
T

Maria Ränfirman

Benjamin Leino
Ilemmo Kullio

[Taavi Pesonen
lli-inmo Kallio

Kuoro. Palvelijoita. Soittajia
Eurydiken naisia

Ovel avniiian k:lo y,B. Näytäntö alkaa k:lo 8

JW. GRÖnDflfiCs SR rädderietablissemcnt & Klädeshandel
21. Unionsg. 21 f. d. T. nvbcras skrädderi

Rekommenderas .
Uålsortcradt lager af prima beklädnadsmaterial

Kreera
Eurydiki

ILiiinon
A_ntii>one

Teresios
Wartia
) :nen

Palvelija

kuoronjohtaja

K:lo 8

Lxel Ahlberg

Kaarle Salmi
Katri Rautio

fEmil Palct
IOtto Närhi.
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Tobaksfabriken Helsingfors Elektriska w
8888811SAMSONS" Belysnings Aktiebolag Is*örsfa od> bäsfsorferade la-

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

Kasarminkatu 27. Telef. 916,
ger

KommissionslageriHelsingfors hos Toimittaa sähkövaloa.
Frans Lindberg

Myy sähkötarpeita.Alexandersg. 52. Telefon 2658. Möbler,
till er^ärjdföambrini Rcstauram. billigaste
priser,

00000000 o Jobn Pai^djcff,MineralvattenfabrikenSivori & & *
4f Merikannon H:fors, Brur.sg. 12.§anifa§
l*ia11»ma kaftiilli rekommenderar sina tillvärkningar QBS- Till landsorter) $är)<les

fritt er^balleradf sart)f osdl^ördf
till järoväg eller årygbåf.

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

Aleksanterinkatu 21. M Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. « Tel. 29 22. ©0O iQOQ rpooöoöö

c"Ch arbetar tor sin samtid, skäl att
vidare sysselsätta t-ig därmed. Ämnet
är redan altiör mycket bearbetadt, men
lä> ja ingen har förmätt att så frän
'let sensationelas sfär höja dettaaktvela
«toff till de adla. konstnärliga idéernas
egiou, som Echegaray det gjort. Sä

tJtressant än den af författaren förfäk
c«ln thesen må synas vara, ligger dock
styckets största styrka ihufvudkarak-
-1arens beundransvardt utförda psykolo-
giska motivering och handlingens upp
stalhiing. De spännandemomenten och
lJ«i' alt intill slutet fortgående stegrin
*?<"n äro utnyttjade med den mest konst
farliga virtuositet och till den rätts-
Klos,.tiska thesen har af författaren
tiiKam en kärlekstragedi,som ej allenast
''ängslar åskådarens intresse, men också-
r'|jei bonotn pa det djupaste. Eugenie,
'leil spanske ädlingen DonJuans dotter,
Stekar i Robert Pedrosa icke den be-
ro|i da rattslarde, ej den framstående
siaren, utan endast och allenast den
a'"e ...äuniskau, och dä hon erfar att
»n, hennes hjärtas utkorade, plötsligt
?W ni samhället tillbakavisad, bemött
"^d förakt, på grund af att det för
Ktt uediigc felsteg honom ådömda stråt-
et skall Horn ett brännmärke följa ho-
-10111 bula lnvet igenom, skyndar hon,

gripen af sorg och oro till den älskade
för att säga honom att hon vill dela
detta lif med honom. Besegrad af hen-
nes hängifvenhet omtalar Robert för
den älskade att det icke är han som
varit tjufven; han har ljugit då han
erkänt sigskyldig och påtogsig straffet;
han har gjort det för att rädda sin
faders ära. Denne hade tillgripit kas
san för att friköpa Robert, hans ende
son från militärtjänsten under det dä
pågående kubsnska kriget och seder-
mera, dä stöldenblifvitupptäckt, begått
själfmord. Utan afseende på sitt till
den älskade giina löfte omtalar Euge-
nie för all världen hans oskuld och

det goda sällskapet" omfattar nu ån

gerfullt den „utstötte" med än mera
värme än förut och har ej ord nog
starka för att prisa det upphöjda offer
han bragt fadrens ära. Skådespelets
hjälte besvarar detta deras gillande ai

hans handlingssätt med att efter orden
Det gifves ingen kärlek längre —

här "är allting blott skam" — gripa till
revolvern och jaga sig enkulai hjärtat

Ända till katastrofen kan man obe-
tingadt följa författaren åt, men dä.

vi halt. Det är begripligt att Ro-
bert med förakt vänder denna opinio-
nens vindflöjel-flykt ryggen. Man för

står också att han kan betrakta den
älskades, ur de ädlas e, rent män-kliga
motiv utgående handlingssätt som ett

förräderi mot hans kärlek, men iöi
själtmord finnes däri in«en grund, ser
nen verkar här icke mänskligt sannt.
Må vara att denna hjältens sista hand-
ling får tillskritvas ett til otillmkne
iighet stegradt, sjukligt själstillstånd;
men har det varit fortattarens afsigt
att bringa konsekvensernaanda därhän,
så framträder denna hans aisigt ätmin
stone icke klar tor åskådaren.

Fransedt ofvan påpekade anmärk-
ning, kan däremot dramat-i mästerliga
iscensättning och skildringarna Iran
Madrids sällskapsvärld ej nog framhål-
las. Figurerna äro pa det omsrvgs ui-
laste och med den mest realis'i-ka san
ning modellerade efter det värkliga IIt

Uppsättningen och utförandet, sådant
det bjöds af Stadtteatein i Al ona föi-
t|äna hvardera allt beröm, <icn p.b i
ken syntes afven sentera den spanska
rortattarens framstående töroiäg. On-
skligt vore endast att flera teairai utom

hans hemland, ville väga expeii Mnrei

ned Echegarays skådespel. h.<n c.ii de
vore (ie väl vanin

—^""►^

Notiser.
Charles Grtgoroivitsch har i dessa

dagar undenecknat kontrakt om en
tourné iAmerika på glänsande vilkor.
Hans törsta uppträdande blir iNew-
York i Rörjaß at november måcad pä
en af Filharm,miska sällskapets sinfoni-
konsei ter.

Teresita Careno, dottertillden kända
piaiisten fru Terese Careuo i hennes
andra äktenskap med italienaren Tag-
iiopetra kommer under novembermanad
att konserterahärstädes. Fröken Careno
nr en förträfflig piauist och hennes spel-
satt päujinner starkt om modrens.

-*""*-
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m f# Franska Lifförsäkrings- m
1 bola*et I
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Aktiekapital:12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcs

0j Bulaget meddelar fördelaktigaförsak
iingår af alla slag. Genom samarbete med «*

"0j .sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'l>-
0j liaiiic et la Seine beviljas de försäkradevid &h

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner fa^.<ä// hvilka fullkomligt säkerställa såväl (len för-
Öh säkrade och hans familj, som ock (le per-

söner, med hvilka han står iaffärsförbin- 'fa!*t£)y delse för den oundvikliga förlust, som en S^
0\ sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- OJIYler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- "fa.szä)/ skänker nämligen, såsom allmänt bekant <Sx
69) premierna för hela sjukdomstiden och utbe-

raiar s/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot s^■^ili lig och resten vid dödsfall. *&('

of' Bolaget L'Urbaines försäkringar äro
därför särskildt att rekommendera för lier- fa.>0j rar afFärsinan, <lii det gäller att säkerställa

<o\\ större affärsföretag genom livförsäkring,
£$? emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-

samma störingar svårare sjukdoms!all all-
&fi tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- &lsjdx

ges- och förlagsman stora förluster. Sjv
%££' För dessa väsentliga fördelarerfordras
&ft\ icke migra extra premier utan endast att %thden försäkrade afstår från den årliga vinst- fa.:

andelen.
&h ffeneralagenturen:H:t'ors, O. Hehriksg. 1. &)\

% Qarlvon «3lnormng.

ioiololoioioloi
Finsta Strå- & FMatt

fabriks Aktiebolaget.
Alexandersgatan 21. Tallbergs hus

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommenderai

Filthattar

ét Barn
1.1iiclorkfolan
WI isterblusar

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.
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WIBO —BHtlfimwi J|Billigaslepns!

"A

s Mta
ro ;"

c
ocb spirituösa

direkt importerade fråa utlandet hos

HJc 'f >S Lint!g»rCl>, S. Espland

:O -Q Smakfulla och vackra $
| Vy-JL»ostkort S
* Största och rikhaltigaste lager.
J Mycket billiga priser.

| Dahlbergs Pappershande!, ♥
% Alexandersgatan (5. 0
$ Morra Espianadgatan ?3. <9

"—I -*-*

Jr O.

Q»

(D
C
O
la.la.|Z3

"O £0 -i-
Q- £(f) ro

IWilhelm Salins gf
snöYmakeriaffär

\:o 50 Mexandersgatan N:o 50.
Stort la er klädningsgarnityrer af silke med
guld. silfver väfnader. perlgarnityrer

Obs.! Billigapriser! Obs.!
t_ CC

:O .5»
M— i-

3 :O A. R. Paulson's
Cigarrhandel.

N:o 23 Unionsgatan N:o 23
]PK~ rekommenderas. "HffiQ

Champagne

3 Mont de Bruyére
,p säljes i minut lio^^^^^^^^^^^^^^^^^Bc flesta Herrar handlande

O
JD
T3

Serveras k alla större
PartHasertioner

O

hou^^^^resUuu^ a*

Ernst ToiSander.
S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

fred. €d». Ekberg.
Bageri $ Konditorio

Z 52. flleaandcrsg. 52.
fielsingfors

Hotel Kamp.<
Sång- och MusiksäSfskapet

Colombo".t/3
C Onsdagen den 8 Maj 1901

i. Vi (ianne

2. Coral Beccu
I! i\ ili6. TI

4. M.

Paus

BelliIy. Tes

BarytonsoI

■
— —
C

J2
E
o

■ MM

Program

Cognac-, Punsch- och Vinhandel,

Hotel Kän^p.
(Festsalen.)

fe> h

Table dhote kl. 3-6 e. m.

Middagskonsert kl.124-6e.m

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m.
Beccuc

t& &$s ©£/ c?/

Helsingfors, HutVudstadsbladnta Nya Tryckeri. LN

Nutidens förnämsta antiseptiska
toiSettmedei

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödarkolerab? kterier på en hall
minut samt tyfoidfeberns, difie-
erins cch rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

Dt E. Selander, Docent i bakteriologi vid K
Karolinska Institutet i Stockholm.

Dt Axel Holst, Professor i allmän helsovård
vid Universitetet iChristiania.

D:r F. Huedpe. Professor i allmän hälsovård
vid UniversitetetiPrag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor K
Kochs Institut iBerlin.

D:r Girand, vid Municipallaboratorieti Paris
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjcffs labo

ratorium å Kliniska Institutet iSt. Pc
tersburg

D:r K. G.Kuylenstierna, Assistent vidFarma
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.

'
>^f^^^^^^t^^V^^^^^V'

mmmvmnr^imxymmrmMtomxyinwmm

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.

■ Prima vara.
SörnäsAktie Bryggeri.

Kl^^lKbrl[><iag»<T^M^

Försfa%s^a Försäfyh)gsbolage
grundadt 1827 Generalagenturen

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

»WIM"
fapypos§,

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

52 Alexandersgatan 52.

Plånböckerc:a ]00 olika slag.

H^iT sso portmi>nnä-
Kammar=, Hängslen=, Borstar
Största urval. — Billigastepriser hos

Alex. F.Lindbergr.

Hotel Kamp.
Sång- och Musiksällskapet

Colombo".
Torsdagen den 9 Maj 1901

1. Schennidor. marsch
2. Scandinave, mazurka3- Solita. vals ....
i- Menuett.
b. Ouverture till .Dichter und Bauer". Soupp

(" 1ruin .rsch

9. Do venirs; S:na .Maria Gambolo11. Italiensk salonvals . .12. Tenorsolo, Sr. Gori.

esearliklar

sorter

Paus

Torotti
Ganne.
Roberti,
Bolzoni

Giulli

ÄJzi

Lulli

O:

(A

®l
2T
T

3
Cö

C/)

O1
o

ca
o

CD

C/5 COca 3

»3
si

ii

3?

SS

?
-1"
2

C£2

v&> €&

Alexandersg. 52. Telef 2178. Helsingfors.

år en ny

Program
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