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3Tidning för Helsingfors SVEA"Nya glasmagasinet

Teatrar och Konserter,N. Esplanadg 37. Brand & Lifförsäkrings
Aktiebolag

KontorOscar Åiextz.
3

Norra Espianadgatan 33 Telefon 228Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag J. N. Carlander
N:o 102. Fredagen den 3 Maj 1901."»» DANIEL NYBLIN. FOTOGRAF, Fabiansg. 3T*T%

»iH. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 16, Telefon 2770
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Jakob Ljungqvists

ka ÅtoiierFotografis
Alexandersg. 19

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

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

« «
« " CapcMaacri
af förnämsta fcnodsK^^Trai^
ska TabrikciM« « « « «

\å Rullgardiner $ « «
|^ « " « « Einoieum
K i ficlsingfcrs nya tap«t-flffär

Untonsgatan 32 « « « «

Ifatrii. liOD^itOPi
40 Alexandersgatan 40

Telef. 21

»»»€€€€€€«
Helsingfors Elektriska

Belysnings Åktieöolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysnin
Säljer elektriska materialier

tt»£^M€€€€C«

Svenska Teatern.
C--t,

—
■ Mjf" -^TV-5

Fredagen den 3 Maj 1901
kl. 7,30 e. m

|(c)saicns nya kläder
Komisk operett i4 akter af Charles Kjerulf.

Texten af Harald Molander

Personerna
Kejsar Måns
Prinsessan Greta
Prins Per
Sven, hans väpnartM
Tripp, skräddare HHflHflHflHflHfl
Trapp, vilfvare
Truls, gulddragare H
Mäster Niklas, Kejsaren^Taiisier^^^^^^^H
Mäster Bock, hans klädkammarminister fl
Kasper, kejserlig muntergök och öfverstepage
Kunigunda, prinsessans hofförkläde
A.nna Stina "|
ånna Lisa \ prinsessans kammarsnärtor
Anna Maja
JePPe \ böndeiJockum /

Hofherrar, Hofdamer, Hofskräddare, Pager, Lakej

Hr Svedberg
Fru Castegren
Hr Bareklind.

vandrande gesäller

Krk iSonnevie

6Eggeling.3astegren.
Malmströn
Liiaåh.
Stavenow

Fru Baroklind

fFrk Wiklund.
IFru Stavenow

/Hr V. Sandberg
I„ Preoht,

er, Bondfolk, Barn

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

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 27,

Ä. W. Eklund $Co.
& Spirituosahandel

i

Skilnadsgatan 19
Telefon 310.

Förstaklass Tapetserare och
J>ekoratörsverkstad,

Joha,n Svensson..
Sandviks Norra kajen N:o 17. d. v. s ens ångsåg

Telefon 3380
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Lindh

Lindfors

MAGHSIIi DU MORD.
Årabia Förgälj-

nin^s-JVia^agin, I Vin-(lnneh. Q. P. Stockmann)

Hotel Kamp
a tilUtställning af fabrikens samtlig

■ai-kningar,såsom: t*!** ;
Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,

Blomkrukor, Vaser m. m
iifvensom at

litfala QSasbrußs
Märkningar, såväl enkla som slipade
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter, A.dress

Kannor, Ostkupor m. m

Ö3KÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:
Alla dagar |J ffk #ÄÄ KS IOT PB , Alla aftnar

Widdagskonsert
"

°J flf jj?AT P Aftonkonsert
frän ki. 4-6 e. m.

— — , . frän kl. Be. m.

A.TELIER JLPOLZ.O.
C. P. DYRENDAHL Fotografisk Atelier.

m Uiithandcf. fl
prisbelöntmed guldmedaljvid
många utställningar. Ilö^sta,
utmärkelsehederspris(Diplo^^^^H
me d'honneur) vidutställnuj^^^H

Avg. Ludv. Hartwal!.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors Telef 169.
Tillvärkningen står under kontroll af

Filosofi D:r Hj Modeen.

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

SOl^ems m m m
Alexandersg. 46. Tel. 276

t

lo]
I

0, Stenberg & I
Tricotvaruaffär

(G. Taht f. d. filial)
Norra Esplanadg. 37. Telef.1727

adt lager, r
billiga priser Ei
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Underkläder (Laliraanns)ylleoch jj|
bomulls.

Handskar Jouvins & C:o's Gre- E
noble världsberömda äfvensoni an- E
dra goda kvaliteter.

-

(*§bati)pa|>t)c
8- W- # @:o
G & få G Reims &g © ®

säljes hos Rerrar vinhandlare
oel) serveras å alla förstakläs
sens restaurationer

Bdsingfors
G. fl. Rjelt generalagent för Jinland

«JT^^"^^^^^^#
Kontor Vestra kajen 18

C. F. CARLANÖER.

N. Esplanadg, 31.
(Catanis hus)
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Städernas iFinland
Brandstodsbolag

för lösegendom
emott&ger försäkringar til! liga premier och ned-
sättas dessa med 25 och » ' °, 0 a. de belopp hvarmed
förskringstagarei 10 och 20 år varitdelegaroibolaget.

Oskar Hakulin
40 Alt ">. Tan 4' I,

Sidejnfelbhattar
| prima qvalité [

a Fmk. 15 & 20:
Filthattar fö)

herrai & damer

Wår & Sommarmössor
Resmössor m. m.

Joh. Wecksells Hattmagasin
30 Unionsgatan 30
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flkxanaersgatan 17.
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Boty?ar><lel.
Reforn^-Brefordoarer)

tjänar som registrator och brefbevarare på
samma gång. Ny yppfinning, som rönt största
erkännande i ntlandet.

Pris 5 Fmk
Anderssons nya patentbläckhorn oöfverträff-

Pris Fmk 4:50.

Bodega Espanola
Helsingfors(Etablerad 1883)

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska

VINER & SPIRITUÖSA

Nya Barngarderoben
Ständigt lager af färdigaW1 BaroWädcr
Beställningar emottagaspSSÄGEK^ K. 1". Larsson

Henrik Qahns'
Amykos, Qahnclit,

tvålar m. m.
orde^genom Ernst Tolandér,

S. Magasinsg. 3

yieioriaEifförsäkrings » «
» * * flßuifeo!agei

i Stockholm
meddelar Eifförsäkringar på förmånligaste vrlkor

C. B fijelt. Generalagent för Jinland
norra Kajen 4. Cekf. 9 45.

Lifförsäkringsbolaget

The Mutual Life
Stiftadt 1843.

Samtliga fonder: Fmk. 1.688,000,000
Vinstfond: Fmk. 280.000,000: —

Kela 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 48.

Nyff! Nyff! Nytfi
Jear> Sibelius

&
«■»">

iti■ijrarfl
|sv} älsklings

san^fö^^^rös^riedpiano Fmk 2.
41*

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

Gå till din älsklings hjärta

pya MasiKban^el

C.E. Lindgrens Borstbinderiaffär,
Alexandersg. 46. Centrals hus.

Alla sorters finare och gröfre Borstar & Penslar,
Tamburmattor & Rottingpiskor, Toilettvålar, Amykos,Par-
fymer, Badsvamp, Kammar af alla slag, Speglar & Toi-
lettprydnader. Portmonnäer, Börsar, Plånböcker,Cigarr-
St Cigarrettfodral m. m. tillbilligaste pristr.

<
>

LU

T3

oII
o a"

"7 rH

J*
&

i— i -^

j_

O c; Jh

ife

O

en

o
£-

SU

OniarSlkällar^nc Poctoiir!ant *a Cart hela dagen. Större & mindre Middagsbeställningar, Sexor från 2:50UKC! alVölldlCIIO riei>ldUrani tm högre pHser Aftonkoncert fr. kl. V28— 11.

£ovis de Salignac & Co. l:ma Inlaid Linoleum

■

Harald Wasastjemas BLOMSTERHANDEL, Skiinaden 4.

Den enda värkligt praktiska Skrifmaskin som

HAMMOND,
som skrifver alla språk och stilar

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C;o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

Ledig annonsplats

Huru Venus afMilo" rädda-
des undan preussarne.
Iett nyligen utkommetarbete Cent

jours de siége å la pré'ecture de po-
lice" (Etthundra dagars belägring vid
polispräfekturen) omtalar pariseradvo-
katen Cresson, som under belägringen
af Paris 1870— 1871 var polispräfekt
därstädes, en hittils föga eller kanske
alls icke bekant historia om huru Louvre-
museets dyrbaraste skatt, den världs-
bekanta „Venus af Milo-"statyn rädda-
des undan preussarene. Den 6 januari
1871 lät d. v. ministern för de sköna
konsterna Jules Simon kalla till sig
polispräfekten Cresson och yttrade där-
vid i hemlighetsfull ton till honom:— Bombardemangfit blir alt häftigare.
Louvremuseet kan när som hälst bli

It. Fienden kan komina att tränga
in i Paris. Jag mä-ste O7ilkorligeh frän

Louvren rädda en staty, den dyrbaraste
af alla, och ni måste hjälpa mig med
att låta den försvinna. Jag nämner
lör er icke statyns namn och ni skall
ej häller säga mig hvar nigömmerden.
Om så fienden kommer kunna vihvar-
dera svära på att vi ingenting veta om
densamma. Imorgon vid midnattstid
finner ni en tung packlåda på Louvre
gården: jag skall själf vara tillstädes
iör att ötverlämna den åt er". — Cres-
son, som mycket väl förstod att det
irälcle Venus statyn var emellertid rätt
bekymrad öfver hvad han skulle taga
sig till därmed. Först tänkte han på
att iåta begrafva den på någon afkyr-
kogårdarce. Men såväl kistans dimen-
sioner som tyngd jämfördt med vanliga
dylika, lade hinder ivägen föruppfyl-
landetafbrukligabegrafningsceremonier.
Cresson beslöt sig på grund däraf för
ett mindre romantiskt åtgörande. Han
underrättade öfversten vid nationalgar-

32,93.

det om att man lagtbeslagpå en större
packlår explosiva ämnen och att denna
ovilkorligen borde i största hemlighet
öfverföras till kasärngården, där den
hvarken finge blifva sedd eller omtalad,
aliraminst, vara åtkomlig. Följandenatt
vid midnattstid körde en bagagevagn
lånad af Orléanska järnvägsbolaget och
förspänd med spårvagnshästar in på
Louvregården och i Jules Simons och
Crassons närvaro lastades därå den om-

talade lådan, samt fördes först till po-
lispräfekturen, därifrån genom en Bär
skild lönnport till kasärngården, där
den gömdes under uppskottad jord och
allehanda bråte. Dagen därpå trans-
porterades lådan till en bredvidkasern-
gården under arbete varande nybygnad
och insattes där i ett källarrum, hvar-
efter man för att ytterligare maskera
dess förefintlighet, däromkring uppmu-
rade ett slags bakugn. Inom denna
skenbara värmeapparat förblef „Venus
af Milo" under hela belägringstiden,och
först efter det definitiva fredsslutets
undertecknande, framtogs statyn åter
och uppstäldes på sin gamla plats i
museet

-«""►

Teater och musik

Hofoperan i Wien har för någon tid
sedan firat hundrade årsdagen af ..Troll-
flöjtens" första uppförande å denna
teater. Första gången uppförd å Thea-
ter an der Wien den 30 september lTitl
under Mozarts eget anförandeskap,blef
operan sedermera är 1801 upptagen å
Hotoperans repertoar med den då rykt-
bars fru Bosenbaumsom nattens drott-

i ultramodärna mönster
A. B. Wicander & LarssonsCognac.

Richardsgatan 2

nederlag

rmavakuutus Osakeytiö.
illförsäkrings Aktiebolag.
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ning". Med anledning af det nu in-
träffade jubileet har de kejserliga teat-
rarnas iWien intresserade och sak-
kunnige arkivarie med stöd af i gene-
ralintendenturen befintligaanteckningar,
offentliggjort ett arbete öfver „Troll-
flöjtens" historia på Wieneroperan.
Arbetet är af rätt stort intresse. Därur
framgår bl. a. att Mozarts opera icke
gjort någon synnerligt snabb karriär.
Först 1821 fick man anteckna dess
hundrade representation, och det be-
höfdes ytterligare 25 år förrän det
tvåhundrade uppförandet ägde rum.
Det tredje hundradet gånger inträffade
1870 och slutligen fjärde hundradet
först år 1893.

Casa di Goldoni i Milano slutade
årets säsong den 31 sistlidne mars,

hvarefter Ermete Novelli begaf sig på
sedvanlig sommartournée, detta år till
Frankrike och Österrike. Den 1no-
vember 1901 öppnar Goldonis hus åter
sina portar. Under den nu afslutade
säsongen november 1900— mars 1901,
har Ermete Novelli där gifvit inalles
"8 olika stycken af hvilka 41 af ita-

lienska författare, 35 af utländska or-
fattare och 2 af Shakespeare, som No-

velli icke inregistrerat bland deutland
ska, emedan „solen ej äger något hem
land" som han yttrat.

Manzoni teatern, också iMilano
har en 3 akters pantomin Pierrots
julafton4', texten af franske författaren
Femand Beissier, musiken af Monti,
gjort 8n alldeles utomordentlig lycka,
Framgången däraf kan jämföras endast
med den som kom1/Enfant Prodigue"
(Den förlorade sonen) till del. Stycket
skall nog komma att inom kort söka
sig väg till någon af pariserscenerna.

-*""►-

Notiser.

Gentralhallentheater i Hamburg för-
satte publiken i en munter stämning

med den nya operetten Das Jungfern-
stift" af Guinot, musiken af Gilbert,

öfversatt till tyskan af Ritterstedt.

En berömd italiensk opera af Cima-
rosa uppfördes med god framgång i

Wien af elever vid därvarande konser-
vatorram under den tyska titeln rDie
heimliche Ene".

Ä Stadttheater iAugsburg uppfördes
med framgång för första gången den
romantiska operan Das Kätchen von
Heilbronn'1 af Fr. Lux.

GerhardHauptmanns tjufkomedi yDer
Biheriielz har rönt stark framgång å
Dagmarteatern iKöpenhamn.

Arthur Fitgers nyaste skådespel Jean
Meslier" rönte vid första uppförandet
å Stadttheater iBremen en fullständig
och gripande värkan. Författaren in-
ropades efter hvarje akt.

iStadttheater iPlauen har för för-
sta gången uppförts en ny opera Ing-
omar" af Th. Erler, libretton efter
Halms Sohn der Wildniss" af W.
Erässdorf. Operan mottogs med stort
bifall.

A Stadttlieater i Zioickav, upplefdf
en ny opera Der Spion" åt Adolf]
ined framgång sin första föreställning.

En ny italiensk opera af Crescenzo
Buongiorno, librettor af Illica,öfyersatt
till tyskan under titeln nDas Mädchen-
herz", väckte bifall a hofteatern i
Kassel. Operan lofordas lör sinnrik
karaktäristik och anslående melodier.

*
Wilhelmateatern i Stuttgart uppför-

de för medlemmar af Wiirtenbergska
Goetheförbundet Gerhard Hauptmanns
nyaste skådespel Michael Kramer",
men kunde icke trots den förträffliga
iscensättningenoch framställningen väcka
något varmare intresse hos publiken.

Suppés efterlämnade operett nDas
Modell" mottogs med lifligt bifall å
Theater des Westens iBerlin.
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AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj 1898 i Paris.
Specialaffär för Korsetter.

Köp alltid frän specialaffär: störstagaranti keeroch urval samt laga priser. Order från landsorten expedieras omgående mot postförskott. Vid beställningar uppgifves, bröst,höft och midjavidd.

O. GrundströmĤelsingfors,
■ör Finland, för Akt. 801. Svenska KorsettfabrikeD
■" i *

J(aisai)ien)i l^esfauraitf
Middagar, Sexor & servering a la Carte

Beställningar för enskilda festligheter emot-
iFelefoii 223.tagas

G. A. Wickström

Reparaiiotisvärksiad

Ur,Kronometrar
och finare

Präcisions-Instrument
«/^ »I l99ffi m?

= Garanterad®~^ S-Il "** .15, prima arbete
Ständigt lager af väl justerade

Vägg- och Fickur
Urkedar m. m

Ledig annonsplats

% Franska Ufförsäkrmgs-
bolaget

mm
8..

mIiUURBAINE,
%Aktiekapital:12 miljoner Frcs.

Garantifonden: 98 miljoner Frcsm
g& ringar af alla slag. Genom samarbetemed J^:sJj- sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetl;'Ur- &)/
gg} baine et la Seine beviljas do försäkradevid 0\¥? sjukdom och olycksfall särskilda förmåner
jgjf/ hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- ?S^
@h- säkrade ocii hans familj, som ock de per- 0)g£ söner, metl livilka han står i affärsförbin-ig!{/ delse för den oundvikliga förlust, som en ®<i
jgjj- sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 0\ori? ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter-
<*£/) skänker nämligen, såsom allmänt bekant S/>
$jh, premierna för hela sjukdomstiden och utbe- £SY
"v talar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot-
Ss^ lig och resten vid dödsfall. ®jl
{gh Bolaget L'Urbaln63 försäkringar äro &ft;
ij^ därför särskildt att rekommendera för her- XS^%})) rar affärsmän, då det g-äller att .säkerställa
läh-, större affärsföretag- genom lifförsäkring, gh,««/ emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- /

samma störingar svårare sjukdomsfall all- 535^@}h tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- Jjö
glji ges- ocli förlagsmanstora förluster.

För dessaväsentliga fördelarerfordras
of\ icke några extra premier utan endast att 0\den försäkrade afstår från den årliga vinst- 5"&)) andelen. S^0Y Generalagenturen: H:fors, Ö. Henriksg. 1. ~<£Fh>

Qarl von

fID. 6RÖnDfIRC'S $li rädderietablissement $ Hiädesbandci
21. Unions*?. 21 f. d. T. nvbcrgs skrädderi

1 Rekommenderas =
Uälsortcradt lager af prima beklädnadsmaterial

Helsingfors Elektriska 1
Belysnings Aktiebolag

s*örsfa ocj) bäsfsorferade fa-Kasarminkatu 27.
ger i FiT)lai)<i af alla slagsToimittaa sähkövaloa.

Myy sähkötarpeita. Möbler,
Gambrini Rcstaurant.

O©©©©©©© 0000000 Jobo Pais^eff,MineralvattenfabrikenSlvori & * ** Merikannon li:fors, Brunsg. 12§aniia§
Piaiioinakasiiiii rekommenderar sina tillvärkningar QB5- Till lai)dsorfei) $äi)des

fritt en^balleradf samt osdl^ördt
till järnväg eller år?gbåt.

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

Aleksanterinkatu 21. B Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. « Te!. 29 22.

Tobaksfabriken

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

KommissionslageriHelsingfors hos
Frans Lindberg

Alexandersg. 52. Telefon 2658.

V

O©©©

Telef. 916.

Ö

till
pnser,

allmänt
fcos er^äodt billigaste

o ©Q

gästa co^nac till kaffe: Sayer # C:o &3
# 4» #
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UMKXfWSmIBilligasiepnß

Skta
ocb spirituösa

landet hosdirekt importerade frår

Hi«if 4f teindlpci), S. Esplanda

Smakfulla och vackra #
Vy.Po»tkort

J Största och rikhaltigaste lager.
Mycket billiga priser. J

J Dahlbergs Pappershandel,|
A'.exandersgatan 95. {"

Morra Espiasiadgatars 23. W

WiSheim Saiins
snörmakeriaffär

N:o 50 Alexandersgatan N:o 50

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

ObsObs.! Billiga priser

A. R. PaulsorVs
Cigarrhandel.

N:o 23 Unionsgatan N:o 23
IjgW^" rekommenderas. "IMI

7^ Champagne

2" Mont de Bruyére
)g> siujes i minut hoa ds flesta Herrar handlandi

j^^oner. Partilager hos

Ernst Toliaradar. fe
te S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. f*

Tred.
Bageri & Konditori

52. fltottaersg. 52.

Hotel Kamp.
Sång- och iusiksällskapet

Colombo".
Fredagen den 3 Maj iBoi

Program

1. Ama Mei-k
Speuge2 Uigare

i. Solfiäi Klen

Verdi

Paus

Belli
solo. Sr. Bettin

Mor
10 I'ppträdande
1 1. Märchen

S:a Marietta
Korazak

2. Bars

loB©l©H©l©i©Eoi
Finska Sira-

fabriks Attieliolagßt.
Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommenderai

Filthattar

Damer ét

Winterblusar
Korsetter-, Linnekläder och

Danska Handskar 2:50.

■©■©■©■©■©■©HGBliili1I

Hotel Känjp.
(Festsalen.)

Vzj &L> v& w&

TabSe diiote kl. 3—B e. m.

Middagskonserf k1.14-6e.m.

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m.

t& $&> >$& C?>

Helsingfors, Hufvudstadsbladnts Nya Tryckeri. 19 1

W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- joch Vinhandel,

jS&L

"vt k:v1*k i[V

■-"-*■*

\\

IJI s A

ilårlifåhiF
Renar hufvudsvålen IBefordrar hårväxten
Lngnidesibarroten 1 ft 'i

pkwrar ivnrlrnTi fnrn^
Hfjjy j ;' Erh&Uea ida fiaat-aapotek, j sn/In-""i;t t drog- och parfymaffärer ;: 1/ I'llwaa 'v QöJiit ipart.l genom 'i Ii'1j|;,:||||:i GUIDO HORNBORG.Helsingfors] ,:|"I!
'(.M|' Tolofon TSCI. ; |aI
;|| ffl Pria pr flaoica 3mk|■|jI

Alexandersg. 52. Telef

<m®m&&®<
Nutidens förnämsta antiseptiska

toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

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

en minut
enligt intyg från

D^^elande^DoceuHHjäkténö]ög^^H^||
Karolinska InstitutetiStockholm. fg

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

D:r F. Huedpe, Professoriallmän helsovård
vid UniversitetetiPrag.

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

D:r Girand, vid Municipallaboratoriet iParis

D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffslabo- M
ratorium å Kliniska Institutet iSt. Pc- Tg
tersbuvg. »

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vidFarma- jg
oeut. InstitutetiStockholm, m. fl. SK

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

2178. Helsingfors.

y:~?yxxKx;x>'^?W^t^sss^^iKl^2^ssZ!l2s?3

& Filan Prima vara.
Sörnäs AktieBryggeri.

;>. x.-.^K^^M^^i^^-i^^M^iMMm:^ «MÄ2SKia

Första%sl^a FörsälsrH)gsb lagef
grundadt 1827 Generafagentur

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

»#KIM^"
är en ny

Pa£yi?oss,
tillverkad af fin turkisk tobak Iparti, från eget fa-
brik, endast hos

Edv. J&Jkfa&rg;
52 Alexandersgatan 52

ffiesearflklar
Plånböcker c:a 100 olika slag.

gUST 500 portmonnä-
sorter

Kammar», Hängslen=, Borstar
Största urval. Billigaste priser hos

Jklex.F, Lindberg.

Hotel Kamp.
Sång- och Musiksällskapet

Lördagen den 4 Maj 1901

Jubileums-marsch
Polonäs-mazurka
Sommarafton
Cellosolo. Sr. Bongiovanni

imans
Fantasi ur »Regementets dotter

Paus

Ouverture till Den stumma från
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Program

Portici
8. Tenorsolo. Sr. Bettini.
9. Mandolinkvartett.

10. Uppträdande af S:a Marietta
11. Finska melodier.
12. Barytonsolo, Sr. Rusconi.

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.

Sannes
Wienawki.
Waldteulel.

Satta
Donizetti

Auber

O:Sfs


