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Nya glasmagasinet
N. Espianadg 37.

Oscar Ålexiz.

N:o 101.

jyjyyjAJNUEi, iny hr.tiv vqtqgraf. f^^^H
H. W. ULIUS.

5— t

Jakob Ljungqvists

ka AtelierFotografis
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

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

modernaste" « «" * £apei=lageri
af förnämsta €ngelsha % Trän-
$ka Tabrikcr « « fl « ti

|Rultgaraiiter $ « «

p) " " « « EinoleMin
I' i Helsingfors nya tapet-Hffär

(Inionsgafan 32 ■
" " " "

ib*ta Konditori
40 Alexandersgatan 40

Telef. 21

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan ?7. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier,

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsagen den 1 Maj

!^£££& Fastighetsbyrå.

Svenska Teatern.
<^r j^>

Onsdagen den 1 Maj 1901
kl. 8 e. m.

För fjortonde gången

Första fiolen.
Komedi i 4 akter af Jens Petersen och Gustav Wied

Ofversättning från danskan af Emil GrandinsOD

Ludvig lians son, provisoi H. Sandbej

Möller, läroverksadjunkt A_]ilbom

ånna, lians dotter

veterinär Hr. Svedberg

Stavenow

Stinn. Clausens hushållerska

Nils, Clausens dräna

Sörjaskl.8 ochslutas omkringkl.to,.m e.m.

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 27,

il A. W. ERlunfl # Co.
Vin- & Spirituosahandel

Skilnadsgatan 19
Telefon 310.k&&*0

Företaklass Tapetserareoch
DekoratörsverkstatL

JoJi&n Svensson.
Adress: Sandviks Xorra kajen X:o 17, J. v. s. Sandvikens ångsåg

Telefon 3380

Äug. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors Telef 169.
Tillverkningen står under kontroll af

Filosofi D:r Hj Modeen.

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestxa Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

SOL^cros # % 0

Alexandersg. 46 Tel. 2 76

t 0. Stenberg & C:o
(-< Tiicot/amaffar
*V (G. Taht f. d. filial)
X^ Norra Esplanadg. 37. Tolef. 1727.

(-\ Välsorteradt lager,
W billigapriser
t Underkläder (Lahmanns) ylle och

bomulls.
Handskar Jouvins & C:o's Gre-

noble världsberömdaäfvensom an-
dra goda kvaliteter.
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SVEA"
Brand & Lifförsäkrings

Aktiebolag
Kontor

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228
J. N. Carlander.

1901.

Georgsgatan 16, Telefon 2770.

3. af» Wi>i»Vsi?
"

Jfrraks Punsch,
prisbelöntmedguldmedaljvid
många utställningar. Högsta
utmärkelsehederspris (Djplö-
med'honneur) vid utställnin-
geniBordeaux1895.

= MAGJtSi! DU NORD. =
Årahia Förgälj-

nitigs-JVla^agin, @ban)pa^t)c
(Inneh. Q. F. Stockmann) IGlog. 2, Hotel Kamp r @« H- @:o

Utställning af fabrikens samtliga tillTärkningar, såsom: & G tS G l^cims ©S 0 ©
Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,

säljes hos Rerrar vinhandlareBlomkrukor, Vaser m. m
och serveras å aila förstakläs
sens resfaurationer o o

äfvensom af

liffala Q!asbt?uks Rclsingfors
€. B. Rjelf Öcneralagent for Jinlandtillvärkningar, såväl enkla som slipade

JVinserviser, Fruktskålar, Assietter, "*■=■■"»"__—__■__as

____________
' ' ~~'

Kannor, Ostkupor m. m

SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Kontor Vestra kajen 18C F. CfIRLAMOER.

MiddagVkonsert 6 TIMS*111 A f t oTkTiTs er t„ „ ,v . „ n:r Damen Orchester G. Rwhter „ ° u ' l____
från kl. 4—6 e. m. -__ =— frän kl. Be. m.

A.TELIEM A.POLZ.O.
C. P. BYREKDAHL Fotografisk A telier. n. Espimdg. 31.
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Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEL, Skiinaden 4.
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Städernas i Finland
Brandstodsbolag Tilbarmottisßa Sällskapetför lösegendom

emottager försäkringar till laga premier och ned-
a dessa med 25 och 50 °/ 0 å de belopp hvarmed

förskringstagarei 10 och 20 år varitdelegareibolaget.
Oskar Hakulin

. itan i1

IHatinée
(Jen hsta maj KL 12 p.

Sidenfelbhattar Brunnshuset.1 prima qvalité |
S Kmk. 15 &

Filthattar föi
& damerherrai Program:

Wår & Sommarmössor
Resmössor m. m. Wajnier1. Marsch ur op. Tannliäuser

2. Vals (sköna Maj.) Strauss

Joh. Wecksells Hattmagasin Finska folkvisor Pahlman
30 Unionsgatan 30

4. Alla marcia Sibelius

Paus
oo «
® 2 6

5. Ouverture till Rol>espienv "-a
2_

.= Q_jL^_ä^flfl
6. Suomis sanff

H]''inaleur oi>. „Kuntt Karls \»ix\ "CS

8. Mjrn-neborgarnes marschC/5 rt-g> g ö Og

I■I ■ £!n X **

cc
-
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Den enda värkligt praktiska Skrifmaskin som

C. n. Hnapes Skrädde- HAMMOND,rietablisement. som skrifver alla språk och stilar
Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,%

Generalagenter för FiDland & Skandinavien

H m
####%%m<*

hagelstams
Bo^aodel.Mj* -.■.'.."'

■Refon^-Brefordoareo
tjänar som registrator och brefbevarare på
samma gång. Ny yppfinning, som rönt största
erkännande i utlandet.

HBHr Pris 5 Fmk
<rif

v
79Ilist

Pris Fmk 4:50.fllcsatiflcrsflatan 17.

Operakäilarens Restaurant a la Cart hela tXh^Hs*."7

Bodega Espanola
Helsingfors(Etablerad 1883)

FörsäljninP^^änTocli lnmnt af endast äkta utländska

VINER & SPIRITUÖSA.

f:
r \va Larngarcieroben

Ständigt lager af färdiga

Sarr^läder>"■-> 1

U „>' K. F. Larsson

Henrik Gafons
Amykos, Qahnclit,

tvålar m. m.
ordeL_senom Ernst Tolander,

8. Jiagasinsg. B,

UktoriaEifförsäKrings « «
v * " HKfiibolagef

i Stockholm
meddelar Cifförsalttiltgar på förmånligaste vrlkor

G. J\ fijelt. generalagent för Jinland
norra Hajen 4. telef. 9 45.

Lifförsäkringsbolaget

The SViutual 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 4rt,

Nytt! Nytt! Nytt!
Jeai? Sibelu J

flickar» ifråJ
njöfc

för en röst med piuno Fnik
E. Melartin. Legend 11.
A. v. Kothen. Aye Maria

Helsingfors \^yz MusiJsTjandcT

fazer & Wesferlui)d 7äbiar)sg. 16

C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,
Centrals husAlexandersg. 46

Alla sorters finare och gröfreBorstar & 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.

ire Middagsbeställningar, Sexor från 2: 50
'tonkoncert fr. kl. Va B—n.8 — n.
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Pekings befriande" som
teaterpjes

Ett skådespel af mer än vanligt ak-
tuelt intresse kommer att i dagarna
bjudas Londonpubliken, i det att vid
den militär utställning som den 4 inne-
varande maj öppnas i EarVs Court, ett
af hufvudnumren skall utgöras af ett
skådespel..Pekingsbelägring"framstäldt
med den mest genomgående realism.
Idéen härtill utgår från Mr Imre Ki-
ralfy som om planen därtilllämnar föl-
jande meddelanden: — Redan under
spnuste augusti månad, vid den dåva-
rande belägringen af de utländska sän-
debudens bostäder, uppstod hos mig
tanken pä att man, sävidt alt ginge
val. skulle af sändebudens befrielse
kunna göra ett det mest effektfulla
skådespel i världen. Såsnart sedan
mycket riktigt! underrättelse ingick om

deras lyckliga befrielse, vidtog jagmed
mina förarbetenisyftet. Till en bör-
jan samlade jag alla notiser och med-
delanden om förhållandenaunder denna
minnesvärda tid, och här — hanvisade
med handen omkring i rummet, där
bord, stolar, hyllor, väggar och äfven
själfva golfvet var belamradt med en
oändligmassa kartor, tidningsblad,såväl
illustrerade som andra, äfvensom gra-
vyrer och teckningar i både färger och
i vanlig form — här har jag mitt ma-
terial härstammande från all världens
tidningsliteratur och på alla civiliserade
språk. Jag har dessutom ställt mig i
beröring med flera personer, som den
tiden tillhört olika legationer och af
dem fått muntliga uppgifter och detal-
jer om händelsernas gång och om gatu-
litvet i Peking under belägringstideu.
Det är denna tid jag nu velat fram-
föra på scenen som ett enda helt; den
kommer att utgöraen sammanhängamie

(W4, a

38,937
episod i vår tids nyaste historia. Huf-
vudrollerna komma samtliga att utgöra
porträtt af lefvande personer och vi
hafva värfvat soldater och matroser från
samtliga åtta nationaliteter som ivärk-
ligheten tagit del i de skildrade sce-
nerna, och hafva ej sparat något för
att göra framställningen och uppsätt-
ningen så naturtrogen som möjligt.
Först får mun se det inre af sände-
buds hotellet, därefter en kinesisk by

strax utanför Pekings murar med där
bivuakerandeeuropeiska trupper. Sedan
fratnställes själfva stormandet af stads-
murarne genom de allierade makternas
trupper och till sist dessa truppers se-
gerintåg iden förbjudnastaden. Under
dramats lopp får man se soldatergräfva
löpgrafvar, uppföra barrikader, bygga
kassematter o. s. v., detta alt under
fackmanna ledning. Sålunda kommer
åskådaren att själf få vara med om
att upplefva de så ödesdigra dagarna,
samtidigt som en genomgående intres-
sant bild ur krigarlifvet och därtill hö-
rande detaljer erbjudes publiken.

—
Mera kan man väl knappast häller be-
gära

>►

Teater och musik
Fru Cosima Wagner har för någon

tid nu vistats i Berlin för att komplet-
tera engagementen för årets festspel i
Bayreuth. Kapellmästar Muck från
kungl. teatern i Berlin kommer att di-
rigera och Siegfried Wagner
..Xibelungen Ring" samt „Flygande
Holländaren"'. KapellmästarRichter är
särskildt inbjuden för att inom den
Wagnerska (amiljen fira 25 års jubi

CD
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ilouis de Saligaac &

Cognac.
Co. l:ma Inlaid Linoieum

iultramodärna mönster
A. B. Wicander & Larssons

nederlag
Richardsgatan 2



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

Keskiviikkona Toukokuun Ip:nä 1901
(Vapunpäivänä.)

Kl. 8.

tus/ 1/ 1mm i \IUiililJuJjLLå,
4-näytöksinen laulunsekainen huvinäytelmä. Kirjoit

tanut Teuvo Pakkala. Lavlut säveltänyt ja
sovittanut Oskari Merikanto.

Henkilöt

Evert Suunio,Turkka,
Tolari, Taavi Pesonen
Huotari Aleksis Eautio,tukkilaisia

Uuno SalrnelaKasuri,

Oterma Otto Närhi
Maija,kaupustelija Kirsti Suonio
Pietola, talokas Hemmo Kallio.
Katri, hanen tyttärensä LilliHögdahl
Anni, mökin tytär Alma Auer
Eättäri Eino Salmela
Pölhö-Kustaa,lyhytjärkinen poika. Olga Leino,

Poro-Pirkko Mimmi Lähteenoja.
Pahua-Maija Hilma Rantanen
Leena Mimmy Leino
Taurila, lautamies lisakki Lattu

Pietolan palvelijoita,tukkilaisia, ja kylan tyttöjä,

Ovet avataank:lo Vi 8. Näytäutö alkaa k:lo 8

Specialaffär för Korsetter.
Koj

Bch urval samt låga priser. Order Sa landsorten ex-peaieras omgående mot postförskott. Vid beställnin-gar uppgifves. bröst,höft och midiavidd
O. Grundström, Helsingfors,

snsamtbrsäliti
för Finland, för Akt. ]$01. Svenska Corsettfabrikea

* i.

Middagar, Sexor & servering å la Carte.
Beställningar förenskilda festligheter emot-
ta«as -

Telefon 223.
Q. A. Wickström

]_*!*

Reparationsvärkstad
TJr, Kronometrar

och tinareas7 1Präcisions-Instrument

prima arbete
■=,H

Ständigt lager afväl justeradero'

Vägg- och Fickur
Urkedar m. m

loar §cfjoultz
Lir>olsurr)affär

BouJevardsgafat) 2Q

Tsibarmoniska Sällskapet.

Onsdagen åtn i Itlaj w\

extra
Populär Konsert

Program:
Ouverture till op. Mignon

Sovs los Tilleuls" Massenet
Meuuet Paderewski
l);m^e macabi Samt-Sni;ns

Paus

A\*a»'neiOuvertore til] op. nTannhäuse]

Konsert för violin Mendelssohu
(hr. Willy Burmester.)

Paus

Sibelius

Järnefelt
Kajanus

2J
i
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Hl) RRflHnHKr'< SMderietafensscttient $Klädeshandelfl!/♥ Xå i\\lIltl/I "L V 21. Unionsg. 21 f. d. T. nvbcras skrädderi

=Rekommenderas ==
Uälsorteradt lager af prima bckiäcinaiismatcriai

Helsingfors Elektriska W
PWWIIIIW ■

Belysnings Aktiebolag js*örsfa ocj) bäsfsorterade la-Kasarminkatu 27
ger i Fir)lar>d af alla slagsToimittaa sähkövaloa.

Myy sähkötarpeita. Möbler,
oambrini Kcstaurant.

QOQQ©QQO@©Q©QOeO Jof)is Paisd)eff,MineralvattenfabrikenSivori & & *
é Merikannon H:fors, Brunsg. 12§anifa§
Pianomakasiini rekommenderar sina tillvärkningar QB5-? Till lai)dsorfe!) sändes

fritt en?balleradt santf i^ed^ördt
till järnväg eller åijgbåf.

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

Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. « Tel. 29 22. 'OQOOQOQQ

Tobaksfabriken

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

Kommissionslager iHelsingfors hos
Frans Lindberg

Alexandersg. 52. Telefon 2(558.

00© !©©©©

Telef. 916

alln)är)f

»05
till
priser,

erlsär)dt billigaste

leet, men skall ej anföra någon af ope-
rorna. Under juli månad är det Ernest
van Dyck som sjunger ;,Parsifal".

Den franske sångaren Victor Maurels
öfvergång till talscenen blef ej af lång
varaktighet, enligt några parisermed-
delanden. Efter att jämte den fram-
stående danska skådespelerskan fru
Charlotte Wiehe nyligenhafva å Théåtre
de Capucins uppträdt ipjesen Je ne
sais quoi" (Jag vet icke livad) hvilken
dock, på grund af inträffade sjukdoms-
fall ej upplefde mer än ett par före-
ställningar har Manrel dragit sig till-
baka från scenen, emedan han enligt
e« meddelande till Figaro" fått nog
däraf. —

Jag afgår"
— har han

yttrat — „emedan jag fått nogaf dra-
matik, och gör det tillfredsstäld eme-
fen jag kunnat göra mina vänner en
tjänst därmed och för min personliga
del gjort värdefulla rönoch jämförelser
Mellan skådespelarkonsten på talscenen
Och den lyriska scenen, hvilka jag hop-
Pas kunna göra fruktbärande förälven
andra". _

Maurel är nämligen syssel-
Sau med författandet af en afhandling
ofver »olika sånglärometoder" som inom

kort torde komma att framträda ibok-
handeln.

Den senaste stora teater-succés'en i

Paris är en 4-aktskomedi af Alfred
Capus, författaren tillLéontines män".
Det nya stycket, som heter La veine"
(Tur), uppfördes för första gången på
Théåtre des Variétés för några dagar
sedan och rönte en stormande framgång.

Historien är mycket enkel. Julien,
en ung advokat, har en väninna, den
unga och vackra ägarinnan af en blom-
steraffär, Charlotte. Julien ansattes
oafbrutet af sina fordringsägare, men
Charlotte håller sig trofast till honom.
En dag kommer turen äfven förJulien.
och nu finner han Charlotte tråkig och
öfverger henne. Slutligen återvänder
han dock till henne — till hennes och
publikens belåtenhet. Denna lilla hi-
storia utspelas mellan löjen och tårar i

eu serie af bilder, ihvilka Parislifvet
afspeglar sig ömsom sentimentalt, öm-

som gladt.
Stycket lär spelas på ett mästerligt

sätt af artister sådana som Granier,
Lavalliére, Guitry och Brasseur.

-««K

Notiser.
En ny operett afCornevilles klockors". kompositör, Robert Planquette, uppför-

des den 1 april på Gaité-teaterniParis
och gjorde mycken lycka. Operetten

' heter Le capitaine The'rése" och har
Alexandre Bisson till textförfattare.

1 Handlingen spelar på Henrik IV:s tid.
M:lle Kerlord, som förut tillhörtOpéra-

-1 Comique, sjöng hufvudpartiet.* * *
En ung svensk pianist, HaraldHede-'

lin, uppträdde nyligen på en konsert i
Paris och ..visade sig vara en konst-
när af stor förtjänst", säger Le Fi-
garo". Hr H. är elev af Busovi och
Santiago Eiera.*

■■'.-■

En ny tenor, begåfvad med fenome-
nala röstresurser, lär ha upptäckts i
Italien. Han heter Isaia Verdina, och
det berättas, att han väckt häpnad hos
alla, som nyligen hörde honom iLoua-
tos kyrka. Hans röst är ej blott ren
och klingar präktigt, utan går äfven
utan svårighet upp tillciss,Tamberlicka
berömda ci~s.

Saint-Saens' nyaste opera, nLes Bar-
bare-s", kommer att ioktober för för-
sta gängen uppföras på Stora operan i
Paris. * **

.1 hofteatern iWeimar röntedet nya
skadespelet Der Götze von Venedig"
af Rudolf v. Gottschall, hvilket af för-
fattaren dramatiserats efter hans roman
Arentin und sein Havs", en obestridd
framgång. Istycket är den förfallne,
besticklige, af de största furstar pä
hans tid gynnadeskriftställaren och pas-
quillförfattaren Pietro Arentino fram-
stäld med skarp och fängslande karak-
täristik. skrifver en recensent.

-*""►-
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3 och spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

f=|jdl^ sS UindgrCl), S. Esplandg. 12.

ii AV Smakfulla och vackra y

Vy-PosUiort |
Största och rikhaltigaste lager.

Mycket billiga priser.

| Dahlbergs Pappershandel,|
Ä A'exandersgatan 15.
a Norra Esplanadgatan 23. «

IWilhelm Salins I
snörmakeriaffär

.\:o 50 Alcxanilcrsgatan N:o 50.
Stort lager kläriningsgarnityrer af silke med
guld. silfver väfnader, perlgarnityrer m. m

Obs.! Billigapriser! Obs

A. R. Paulson's
Cigarrhandel.

N:o 23 Unionsgatan N:o 23
'W^* rekommenderas. ""HWIIZ

Champagne

Mont de Bruvére
säljes iminut ho; de flesta Herrar handlande

Serveras å alla störri
tioner. PartUaeer hos

■■■ ■■ ■'■ "■■<■ < '.. S*

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

Trea.
öäöeri$f Konditor

52. fllesandersg. 52.
Rclsingfors

fe
""i
N

1. Luigi-marsch .
2. (Tigetta-mazurka
[. Espana vals
T. C^Hnj^

S. Tr-norsolo. Sr. Rprri'
9. Mandolinkvartett

10. Uppträdan
!1. Salinvals.
12. Barytonsolo, Sr. Ru»

EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel,

5 *,■" i-5

V IF! -
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5Ä
\\N -iil

ftkta Ml
Renar hufvudsvålen
3efordrar hårväxten
In griirieoiImrroten 1 t *2

g&nger i vock;
kanminge

Erh&Uas i(ifi fieataapotel
droa- och parfymafiß.r**r

samt 1 parti genom

4b

GUIDOHOftNßOflG. Helsingfors
Tolefon 13,^

Pria pr flaaka

EäÉßtC&w;

loloflolololoiol
Ma Strä- & nitton

fabriks Altiebolapt.
Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommendera]

Filthattar

Damer ét Barn
'Underkjolar
Winterbiåsar

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

rrrrrrri
Hotel Kän?p.

(Fcsf§alen.)
Onsdagen den IMaj 1901 V& fey fe> fe/

Program Table dhote kl. 3-6 e. m.
Galli.
Lugo.
Waldteufel

Widdagskonsert kl.' 24-6e.m.
Paus

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m.:ill ,Zamy

a.f S:a Mari fe/ fe/ fe/ fey

Helsingfors, HutVudstadsbladt-ts Nya Tryckeri. 190J

jfåB y^^^^^^^'

Nutidens förnämsta antiseptiska
toiiettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödar kolerab."kterier på en halt'
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

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

D;r Axel Holst, Professori allmän helsovård
vid Universitetet iChristiania.

D:r F. Huedpe, Professori allmän helsovård
vid Universitetet i Prag.

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

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

ratorium å Kliniska Institutet i St. Pc-
tersburg,

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vidFarma'
Institutet iStockholm, m. fl

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

Sörnäs PiSsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktieBryggeri.
;■■ -

■■ "■■>..■AWx>±xM&ääi<ME2

Första%s^a Försä^rir)gsbolagef
grundadt 1827 Qeneralagenturen

N. Magasinsg. 1. Tel. 2:51.
Brand & Olycksfallförsäkring.

»#Rim^"
ar en ny

fapj?Pos§,
billverkad af fin turkisk tobak. Iparti, från eget fa-

Fredir. Edv. EJ&her&.
52 Alexandersgatan 52.

|f^esearfiklar
Plånböcker c:a 100 olika slag.

HfåST 300 pDHmonnä-
sorter

Kammar=, Hängslen=, Borstar
Störstaurval. — Billigastepriser hos

Alex.F.Lindberg:

Hotel Kamp.
Sång- och SVtusiksälfskapet

Colombo".
Torsdagen den 2 Maj 1901

Program
1. (Jatharina-marsebß
-. Bellc//a-mazurka^^^^^^^^^^^^^^^^^^^|
3. An der schönep blauenDonauvals .Strmiss

y
y

P3:
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Hotel Kamp.
Sång- och MusiksäNskapet

Coiombo".

HonGiovanni
nr Boccaccio".

Alexandersg

3 mk ii

52. Telef 2178. Helsingfors.

G. Fantasi ur »Migaon

Paus

7. Ouverture till ..Pique Dame"8. Duett för cello och clarinett
9. Brytonsolo, Sr. Rusconi.10. Toreadorval.s.

11. Uppträdande af S:a Marietta12. Tenorsolo, Sr. Bettini.

Beohetti

Czibulka,
Thomas.

Lecocq

£

■»4-»
O:
-3


