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Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

J. N. Carlander.

Onsdagen den 10 April.
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«s» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

H. W. UUUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 6, Telefon 27 70.
Jakob Ljungq?ists
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Fotografiska Atelier
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Svenska Teatern.
c-^i

Alexandersg. 19
(ing. fr. Hagasundsg. 2.)
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Utför omsorgsfullt och till billiga
priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren.
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40 Alexandersgatan 40
>- Telef. 21
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Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan
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Debutanten och hennes far.
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Föpgäijnin^s-JVfagasin,

Årabia

Grefve Ernest

H. Sandberg

Oastor, författare

Malmström

Brulot, tidningsredaktöi

Ahlbom

Teater-direktörn

Lindh

Regissiören

Preclit

En municipal-gardist

Bareklind

Anais, Gaspards dotter

Fru Precht

0, Stenberg o C:o

X

(G. Taht f. d. filial)
Norfa Esplanadg. 37. Teief. 1727.
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Handskar Jouvins & C:o's Gronoble världsberömda äfvensom andra goda kvaliteter.
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Helsingfors

Johan Svensson.
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6. K f)\(\t generalagent för Jinland

#ir <r

'Adress Sandviks Norra kajen N:o 17, d. v. s. Sandvikens ångsåg,
Telefon 33 80.

" tV* ls !,jjff J|

p

O"

säljes bos Rerrar vinhandlare
och serveras å alla förstaklässens restaurationer o o c o
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Brand- & Lifiorsäkringsaktiebolag:

frän kl. 4-6 e. m.
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bomulls.
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afvensom af

Middagskonsert
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Tricotvaruaffär

fVälsorteradt

Börjas k!. 7,50 och slutar omkring kl. 1ö,30 e. m.
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En A-aktmästare, Dansöser, Teatermaskmister, Betjenter

Skilnadsgatan 19

»SKÅNE",

Tel. 276

exandersg.
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En portvakterska

o
o

SOL^cms 0 0 #
# m blomsterhandel
46.

Frk Wiklund

En dansös

CO

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 32 38.

Fru Bareklind

Vin- & Spirituosahandel

fe;

Olga B vI é r po
Modist

Hr Svedberg

Glog. 2, Hotel Kamp
Utställning af fabrikens samtliga tillvärkningar, såsom:
Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,
Blomkrukor, Vaser m. m

Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,
Kannor. Ostkupor m. m
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Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

sönerna

Gaspard

(Inneh. Q. F. Stockmann)

liftala glasbruks
tq tillvärkningar,
såväl enkla som slipade

s
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Tillverkningen står under kontroll af
Filosofi D:r Hj Modeen.
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Avg. Ludv. Hartwall.

Lustspel i 5 aiter af Bayard och Théaulon

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 27.
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prisbelöntmed guldmedalj vid

utmärkelse hederspris (Diplome d'honneur) vid utställningen iBordeaux1895.

?7. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier.

jirraßs

j,

April 1901

skådespelerska

<EB
T=3

r~

kl 7,30 e. m

Gmulsk^^Trai^
«
«
«
«

cxv

10

(0

3.

'"VM^^-^"^^

Onsdagen den

Telefon 2453
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Brand & Liffcrsäkrsngs
Aktiebolag
Koutor

N:o 93
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Teatrar och Konserter.

Oscar Ålexiz.
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Kontor Vestra kajen 18
G. F. CARLAHQER.
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Harald Wasastjemas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4
Städernas i Finland

filbantionisKa Sällskapet

Brandstodsbolag
för lösegendom

-ty— '"

emottager försäkringar till låga premier och nedsättas dessa med I~> och 50 */o &■ e belopp hvarmed
förskringstagarei 10 och 20 år varit delegaro ibolaget.

torsdagen den

n

Bodega Espanola
Försäljning i parti och minut af ondast äkta utländska

VINER & SPIRITUÖSA

Jfpril 1901

Oskar Hakulin

40 Alexandersgat&n 40

Nya Barngarderoben
Ständigt lager af färdiga

97:de

Populära

Konserten

Ledig annonsplats

Wallaci

Amykos, Qahnelit,

Strauss

tvålar m. m.

Raff

stråkinstr

Suito ur L'Arlesienne

Rizel

Menvette. Adagietto.

Carillon

Paus

Ledig annonsplats

Massenet
Ouverture till Phedra'
Variationer(sur un théme rococo)
för violoncell
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i Stockholm
meddelar Eifförsäkringar på förmånligaste vrlkor

C. Ji Rjeit. generalagent för Finland
norra Hajen 4.
telef. 9 4s.

Paus

—

lialletmusik ur op. Die
von Saba

-

Litförsäkriugsaktiebolaget

Königin

Allt under himmelens fäste
för stråkinstr

The Mutual Life
Stiftadt 1843

arr. Svendsen

Fonder: Fmk. 1.688.000,000:
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Hela vinsten
C^=-,

Dei^nd^^Alig^)raktiskE^jl<rifiniiskii^on^^B

€. J\. Knapes Skrädderiefablisemeiu.

tillfaller de försäkrade.
Nya försäkringar år 1900. Fmk. 912.000,000
Begär prospekt!

hnnes är

Alex. F. Lindberg.
Helsingfors. Alexandersgatan 48,
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som

skrifver alla språk och stilar
Finnes på lager hos
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Jeap Sibelu

Helsingfors,
Generalagenter for Finland & Skandinavien
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Generalagenturen för Finland:

Carl Jacobsen & C:o
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Vinstfond: Fmk. 280,000,000:
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Pschaikows

Marseljäsen
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ifrår^^B
piano

tjänar som registrator och brefbevarare på
samma gång. Ny yppflnning, som rönt största
erkännande i utlandet.
Pris 5 Fmk

______
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Anderssons

nya

patentbläckhorn

oöfvertrafll

Pris Frak 4:50

fllexandersQatatt 17.

_____

OperakällarenS
r
ReStaUrant

-

Lemm^J

KothenJ

kve Maria
Gå till din älsklings hjärta

pä

J°(efsii)gfors f4ya Musi^aijde!

c

Borstbinderiaffär,
C. E. Lindgrens
Alexandersg.

46. Centrals hus.
Alla sorters finare och gröfre Borstar & Penslar,
Tamburmattor &. Rottingpiskor, Toilettvålar, Amykos, Parfymer, Badsvamp. Kammar af alla slag, Speglar & Toilettprydnatler, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker, CigarrSi, Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.

åIa Cart hda dagen Större & mindre Middagsbeställningar, Sexor från
2:50
till högre priser. Aftonkoncert fr. kl. V, 8— 11.

I:ma Inlaid Linoleum

Våren gör sitt intåg i värt godaa nes förslagenhet skall han aldrigundgå
Helsingfors allt hvad den hinner. Re-a- — Leontine har emellertid gift om sig
iultramodärna mönster
dan synes en och annan förskrämd,i, med en straffbart dum baron, h
vilken
halkande velocipedist söka följa denn naturligtvis bori samma landsort, samma
A. B. Wicander & Larssons
snö och isfria spårvägen, och är nogg stad, som hennes första man och
som
sä misslynt då han måste vika för mö-i- naturligtvis blir af henne
bedragen på
Richardsgatan 2
tande spårvagn samt gifva sig ut påa samma sätt som den förste
det blef.
den hala, träckiga gatan. De reffladee Också han vill på grund
häraf söka
som skulle ämnet saknat udd, tvärtom äkta Dunlopringarna äro derför
r skilismessa och lör att kunna påvisa
lämnade det nogsamt rum förlika upp- alla andra att föredraga, ty deframför
- anledningen härtill, önskar
Leontines män"
förhinhan kunna
sluppna, som vildt galna förvecklingar, dra velocipedens glidande åt
å Residenz-teatern i Berlin
sidan. Medi ertappa henne på bar gärning. Han
men Alfred Capus, som hittils rört sig sådana ringar äro alla Orescentvelocipe-låter i syftet till sig kalla poliskommisDet oader senaste teatersäsongiPa- pä en uteslutande literär grund, före- der försedda. Crescentvelocipeden
är
r siarien och det är värkligen rätt roliga
ris med så ofantlig framgång gifna föll att här ej stå på säkra fötter och äiven
ialla andra afseenden en förstaa scener, som nu utspelas, då
Leontine
lustspelet Leontines inäu" har numera öfverhufvud främmande för detta nya
klassens
maskin.
är elegant, lätt-- står där mellan sina båda män
den
börjat sin rund å äfven utlandets sce- skrifsätt. Möjligt är äfven att den löpande, stark, Den
samt i betraktande aif tredje förförda i bakgrunden —
och
ner, och upptördes nyligen första gån- anonyme öfversättaren med
pedantisk dess verkligen stora fördelar framforr söker reda ut den nog
så tilltrasslade
gen i Berlin af därvarande Residens- tysk noggranhet icke ägt
—
förmåga att andra maskiner
billig. Expositioni härivan. Hennes förste man, som beteater. Enligt det rykte, som föregått från det främmande idiomet göra fullt af Crescentcycler är
anordnad uti bu- fårar att hon, om åter till äktenskap
stycket var nyfikenheten därå naturligt- gällande de lätt lekande ordvändningar tiken S. Esplanadgatan
2, invid salu-- ledig, skall på nytt
sig öfver
vis mycket stor, allrahälst författaren och r bon möts",hvaraf originalet säges torget.
— uppbjuder kasta
honom
sitt yttersta för
Alfred Capus är valbekant som spiritne] öfverööda.
att öfvertala baronen att ej skiljas, och
ironikör ur den franska tidningen diLeontine är den lätta, förtjusande underordnad tjänsteman i ministeriet, lyckas
värkligen också häri. Scenen
gare"
Men såsom alltid dä förvänt- och förtjusta parisiskan, som bedraa-er är ej så särskildt förtjust
häråt ochi mellan de bada mannen hör till det
ningarna äro ötver höfvan spända, var sin första nian utan att up, höra att rädd om sitt
goda namn och rykte an- roligaste man kan se och utmynnar i
det ej utan att en viss missräkning älska honom, att af honom låna pen- tager han som sista utväg
att rädda att de blifva de bästa vänner i
värlgjorde sig gällande i salongen. Man ningar och mottaga goda råd, hälst dock sig
undan hennes extravaganser, en den, så goda vänner — att baronen
lade beredt sig på en pikant tarce å penningar; .som slutligen också åter- poliskommissarietjänst landsorten,
i
men gitter bort en rik kusin med polisa nDamen frän nattkaféet" "La datne vänder till honom, sedan hennes
både undgår därigenom hvarken sitt öde eller kommissarien för att
riktigt få behålla
de c!uz Maxim) men fick till lifs blott nöbler och annat öfvergätt till pant- in hustru.
kan han ju slippa honom i sin närhet: Leontine släpper
Henne
f-n tämligen haltlös födorritt.
Icke sS. ånekontoreii. Hennes herr man, en genom att taga skiljsmessa,
men hpn- han aldrig. Stycket
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Xouis de Salignac & Co.

CD

Ernst Tolander,

2rder_genom
S. Magasinsg. o

(hr. Georg Schnevoigt.)
CS f=l

Beställningar emottagas
K. F. Larsson.

Henrik Qahns'

Ouverture till op Maritana
Vals (V ibrationen")
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Baro^läder
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Program:
Erklärung' 1, för

Helsingfors

(Etablerad 1883)

■

.

slutar meA den

CO

—I

CD

tO

o
s

ro
CD
CO

\

AXEL PIHLGREN.

Torr Genuine Arraks Punsch.

Guldmedalj 1898 i Paris.

Specialaffär for Korsetter.
SUOiVi. TEAATTERI. I
n
lager
Franska Llffärsäkrings-

Köp alltid frän specialaffär: största garanti,
och urval samt låga priser. Order frän landsorten expedieras omgående mot postförskott Vid beställningar uppgifves, bröst, höft och midjavidd.

O. Grundström, Helsingfors,

!
1

bolayet

Keskiviikkona Hulitikuun 10 p:nä 1901
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iJnsarniorsäljare,

för Finland, för Akt. Kol. Svenska Korsettfabrltea
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k lani licrttuan hovissa.
4-näytöksinen

komedianarjoitelma
Kirjoittanut: Jalmari Finne

J(aisarnen}i
Middagar, Sexor & servering a la Carte.
Beställningar för enskilda festligheter emottagas.
Telefon 223.
*i*

* * *

Juhani, Suomen herttua
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och tinare
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prima arbete

Ständigt lager af väl justerade

Vägg- och Fickur
Urkedar m. m

Lilli Högdal)!

Igv'

m.

Matti Viborg, hettuan kamarikirjuri

Petrus

Evert Suonio
Taavi Pesonen

Polling

Pasi, Lauri Creutz'in palvelija Hemmo Kallio
Pirkko, Margaretha VildemanOlga Leino

Aik a :Helmikuu

Sotilaita

g('
tssJ^
0J
j£&

mD)

djji

ef^
&jjh
*%£

É
Ovot ayataan k:lö Va 8.

Näytäntö

sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- &h
ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- ä>
skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
premierna för hela sjukdomstiden och utbe- &h
taiar 3/ 4 af kapitalet, om sjukdomen är obot&(/
lig och resten vid dödsfall.
Bolaget L'Urbaines försäkringar äro Smdärför särskildt att rekommendera för herrar affärsmän, då det gäller att säkerställa
större affärsföretag' genom lifförsäkriiijr, 0Y
emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- S?
samma störingar svårare sjukdomslall alltid medföra och hvilka ofta nog bringa bor- OJW)
ges- och förlagsman stora förluster.

;S^

För dessa väsentliga fördelarerfordras
fSgtb icke liågra extra premier utan endast att &h\
jjC den försäkrade afstår från den årliga vinst- Sj?
$0J andelen.
@h Generalagenturen: H:fors, Ö. Henriksg. 1. äg)n

J5(53

Sali Turun linnassa

Paik k

©ar/

21. Unionsg. 21

<$>

i Tavastehus tillverkningar rekommenderas åt tobakskännare; försök Casino", Samson
I", Samson 2"
(Trämunstycken) och 1899".
Kommissionslager iHelsingfors hos

Frans Lindberg
Telefon 2658

.Fianomakasfini
Helsingissä

jjj

Wladimirinkatu 20.
Tel. 29 22.

Leontine
icke dåliga satiren uttalad
— attaf ett
lycktill ett ungt brudpar
ligt äktenskaps bästa grund utgöres af
Tyvärr gjorde
ömsesidig trohet".
sig udden häri icke gällande, ty återgifvaren af poliskommissariens roll,

—

skådespelaren Alexander, som lät hela
sin så genomkomiska apparelj häri
komma till användning, lockade publiken till sådana skrattutbrott att slut ,

replikens fina ironi fullkomligt drunknade däri. Äfven den andre mannen
speltes mycket förtjänstfullt; däremot
hade Leontines roll icke fallit i goda
händer. Öfverhufvud saknade utförandet den friskhet och uppsluppenhet, som
ovilkorligen fordras för att upprätthålla
ett stycke med så ringa halt som nLeon
tines män". Trots det föllo applåderna
bäde täta och varma, gällande hufvud
sakligast hrr Richard Alexanders dråplige poliskommissarie.
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*«

Teater och musik.
En ny Oedipus tragedi. Från Bedit;
skritves till en Wiener tidning: En
ganska egenartad representation som
ej allenast ägde intresse lör teatervän-

w
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ca ca

T. d. T. nvbergs skrädderi

Uäisortcraäf

lager af prima

bekläditadsmateria!
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feelysnings

Aktiebolag

Kasarminkaiu 27.

ger

Toimstiaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

ner i allmänhet, men också närmare
berörde literära kretsar, gafs nyligen å
härvarande Berliner Theater". Det
var ett nytt Oedipusdrama,hvars hjälte
är den samme historiske Oedipus vi
alla känna, som löser Sphinxens gåta
samt däri den sophokleiska öfverföran
det af Kodmossläktets tragedi ytterligare utvecklas och göres till hela mänsklighetens sorgesaga. Dramat är sålunda
icke någon nytillkommen öfversättning
af den grekiska Oedipus-tragedin utan
ett helt och hållet själfständigt dikt
värk i rnodärn dramatisk gestalt. Dess
skapare är en inom vetenskapliga kretsar genom filosofiska och teologiska
essays m. m. välkänd dam, fröken Gertrud Prellvitz, öfverlärarinna och studerande ifilosofi och teologi. Arbetet
som utkom i bokform för vidpass två
ringa
år sedan, väckte då redan icke sä
uppmärksamhet. För att göra det allmännare kändt och underkasta det en
mera omfattande kritik, samt äfven
pröfva dess värkan som scenisk prestation, gjordes förfrågningar hos ßerliner Theater" som med lofvärdt intresse
åtagit sig dess uppförande. Representationen gafs som separatföreställning
Ett flertal personer tillhörande konst
vetenskap och literatur samt den hög

r
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alla slags
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priser,»05

Jojw Pais<i,eff,
Hrfors, Brunsg.
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fritt emballerad! sarrjf ijedlsördf

Telefo n 3« 9i-

O

Tir)favå

■

Möbler,

rekommenderar s na tillvärkningar
Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
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i s*örsfa oofy bäsfsorferade la-

Telef. 916,

Mineralvattenfabriken
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Aleksanterinkatu 21.
Tel. 5 42.
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SRräaaerietab!issement $ Kiädesbandei

Tobaksfabriken

Alexandersg. 52.
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Knut Weckman

Hoviväkeä, Soittajia, Palvelijoita ja

28.
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Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- |JjS)i
ringar af alla slag. Genom samarbete med
sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Urbailie et la Seine beviljas de försäkrade vid @h

Margaretha Vildeinan

Lioo!cunsa|fär
öoulevardsgatai?

SSJf-

Aktiekapital:12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcs,

Lauri Creutz

Kirsti Suonio

nin palvelijatar

luar §cf?oulfz

m
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jp? sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, Xj^
hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- (gjj)
<£% säkrade ocli hans familj, som ock de per- gjfi
sr söner, med hvilka lian står iaffärsfUrbin- Ss?
§2^) (lelse för den oundvikliga förlust, som en 5^

puolisonsa

■
tfc a
JCronometrar
»s ■Präcisions-Instrument

:o

Oskari Salo

Katharina Jagellolainen, hanen

Reparationsvärkslad

■m
**£?

Henkilöt

Q. A. Wickström

TO

fill järrjväg eller åi)gbåf.

O01

societén, hade garanterat teatern kost- af mäktig dramatisk värkan. Det äger
naderna, äfvensom inom sig utsett ev en mängd snillrika karaktärsdetaljer,
värkställande komité, ihvars namn in- måleriska scener och den glänsande
bjudningar till premiären utfärdades. dialektiken är i enskilda tablåer stundom
Stycket är uppsatt af regissör Rudolf bitande kvick och baserad på skarp
Lorenz från Halle som med särskild samt högtdrifven iakttagelseförmåga.
pietet också inöfvat det hela. Den nya
* * *

Oedipus tragedin har haft

att

glädja

CrtH Weiss-teatern iBerlin uppförde
sig åt ett synnerligen omfattande och
den 19 febr. Die Goldgräber von
utan gensägelse välförtjänt intresse.
Kalifornien". Det redan förut iBerlin
gifna stycket är en bearbetning från
ett engelskt original af Bartley CampFitgers
Arthur
nyaste drama Jean
bell genom dr E. Carlotta och Hugo v.
Meslier" har genomgått det sceniska
elddopet å Stadttheatern iBremen med Kupfer. Det är ett äkta sensationsstycke, icke utan scenvärkan, som väafgjord konstnärlig framgång. Såväl
sentligen förhöjas genom lokalkoloriten,
regien som utförandet voro förträffliga.
Författaren fick upprepadegånger fram skrifver en recensect. Guldgräfvarnes
vilda lif skildras på ett trovärdigt sätt.
träda för att emottaga publikens hyllslog ofantligt an på publiken.
Stycket
ning. Till representationen hade infunnit sig flera af Tysklands främsta sceniska förmågor såsom Robert Xihl,
-*""►Franziska Ellmenreich och andia. Arbetet, hvilket likasom Björnsons Över
jEvne" ansetts göra sig bäst gällande
som läsdrama, som hållits för att vara
ett diktvårk hvars tankedjup ocli andliga djärfhet vore mest egnadt att begrundas inom studerkammarens ro, visade sig altigenom tvärtom synnerligen
lämpligt för scenisk framställning ocb
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Cognac-, Punsch- och Vinhandei, Älexanriersg. 52
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Eva, hans hustru.

Gerda, hans syster.
Emma, hans kusin.
Oskar Moll, stabstrumpetare

3
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_

.2»
15
*
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E

Lundholm, finbagare
Fru Lniidhohn.

Pettersson, karanaellfabrikant

Q.

Sven, kammarjungfru
"Tean, betjänt.

D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo- j%*
ratorium å Kliniska Institutet i St. Pctersburg.
Jg

En tjänsteflicka.
En skomakarpojke.

D:r

Fru Pettersson

EspUndg. 12

S.

JK

Konditoriiirbciiin. (lasT^i^^M
en r:n k'or<'!iiiii"

Smakfulla och vackra

J

Största och rikhaltigaste lager.
Mycket billiga priser.

Första akten

J

Dahlbergs Pappershandel, i
A'.Gxandersgatan 85.
torra Esplanadgaian 23.

I

K. G. Kuylanstierna, Assistent vidFarma- Ä

iStockholm, de öfriga på en villa

Finnes till salu å Apothek, Drogaffärer m. fi. ställen samt iparti.

-

Helsingfors Tekno Kemiska Laboratorium Södra Esplanadg. 8.

ute i Vaxholm.

Representationen börjar precis kl. 8 e. m. och slutar
omkr. kl. II e. m. Dörrarna öppnas kl. V2B e m
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Gröna Biljetter
:o>'x---i WSPWR?HSI!FaHSW^WS!

o

Söroäs Pilseoer!
Sörnäs Porter!

Wilhelm Salins
snörmakeriaffär
"-t-"

N:o 50 Alexandersgatan N:o 50.
af silke med

gHj

Finska Sira- k Flått
Inte Aktiebolaget.

guld, silfver väfnader, perlgarnityrer m. m.

Q-

Obs. I Billiga priser!

Obs.!
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Medlemmar af

å

Vy-Postkort
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D:r F. Huedpe, Professor i allmän helsovard
vid Universitetet i Prag.
D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor R
Kochs Institut i Berlin.
D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis

Olga Brandt, ung enka.
JJaron Örnflykt.
Viroll, bankrevisionssekreterare,
Fru Virell.

1

£■

en

Jftnd|^n,

Hj«l»

gsafa?

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

Kumlin.

direkt importerade från utlandet hos

■ ■■«■

minut samt tyfoidfeberns, difteerins cch rosfeberns bakterie på
en minut,
enligt intyg från
D:r E. Selander, Docent i bakteriologi vid K,
Karolinska Institutet iStockholm

August Blomvall, konditor.

1

» \)if)cia och spirituösa
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Personerna:
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13 an

Jtm

i4 akter.
Fri bearbetning af Frans Hedberg

Folkkomedi med sång

O

>j
-M,

% för
« dödar kolerabakterier på en halt

För sista gängen

1LpPAR
h

.

Stomatol
fanaema^ocfMTiuEinensvaro

m

Sista föreställning-en.
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X

H Nutidens förnämsta antiseptisig

(Studenthuset.)
Söndagen den 14 April kl. 8
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Folkteatern.
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Alexandersgatan
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A. R. Paulson's
N:o 23 Unionsgatan N:o 23

]P^~ rekommenderas. 1
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SörnäsAktie Bryggen".

<:■■■, ;
O-y: T^i-^%d^!iaaigagagM»^ki^^aji^a^MM)i

Tallbergs hus.

grundadt 1827 Generalagenturen
N. Magasinsg. 1. Tel. 231.

Brand & Olycksfallförsäkring.

#RJM"

rekommenderar

är

en ny

Filthattar
Champagne

Mont de Bruyére
säljes i minut ho3de flesta Herrar handlande,
Serveras & alla större
tioner. I'artilajror

Q j

t,
i

g*
hotoll^^r^ta-ura- N^
i^^^^^^^^^^^^^^.

Ernst Tollander.

"O

5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

fred.

Bageri $ Konditori

O

i

Prisbeiönt på Världsutställningen i Paris 1900.

Cigarrhandei.
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21

Prima råmaterial.
Prima vara.

52. fllcxattamg. 52.

Z

j

Damer ét ISarn
Undei*k jolar
Wi iiterbltisur
Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

tillverkad af fin turkisk tobak. Iparti, från eget fabrik, endast hos

Wr®d.r.

Edir.

52 Alexandersgatan 52
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Sämsß-sßinns oäsiar

O?

för damer och herrar,

3C

Varma.

Praktiska

Billiga
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JLlex. JT. LindbergN. Esplanadg. 33
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Helsingfors
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Höte! Kamp.

®

Sång- och Mus!ksäi!skapet

»Colombo".

C

Onsdagen den 10 April 1901

King Ootton marsch
L:amoreus, mazurka
Kunstlerträume
Gavotte

Luli.

Mandolinterzett.
Onverture till »Zampa

Herold

.

■

Sång- och

(Festsalen.)
«.

f&

»

$&

»

<€&

»
€&

Vollstedt

Torsdagen den 11 April 190!

£3

Program

Sfliddagskonsert kl.i|2 4=6 e.m.

Tlie old boys, marsch
L'estasi, mazurka

Munok-Lassen

Menuett

Boccherini.

o

Auber

3

Richter.
L'eventoil, vals
Klein.
Cellosolo, föredrages af Sr. Buongiovanni.

<

Potpourri ur ..Luciadi Lammermoor"Donizetti.

SS

Paus

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m.

Ouverture till ..Den Stumma från

Romans för baryton, sjunges af Sr. Ruscon:
9, Potpourri
öfver svenska melodier.
10 Tenorsolo föredrages af Sr. Bettini.
11 Solosäng af S:a Marietta,
o,

c&

m,

e^

-

"

CO
oi

CQlombQ".

"Jensen.

Sidnev-.Tones
7. Potpourri ur ■ ■■
uiijtrs al Sr i
!:■■■■
9. Menuett .och Gavotte ur Pajazzon . Leoncavalio
10. Tenorsolo af Sr. Bettini.
11. Solosång af S:a Maiiatta.
12. Slutmarsch.
■

CD

Sousa

Paus

-

Hotel Aan)p.
Tab!e diiote kl. 3-6 e. m.

Program

Q

Hotel Kamp.
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12, iiutmarsch.

C£2
Helsingfors, HutVudstadablacU-ts Xva Tryckeri.
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