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agret är stort och välsorterad!
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-

-1 höranvändes.Prisen beräknas myk-
ket moderata.
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N:o 67 Fredagen den 10 Februari 1899
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Fredagen den 10 Februari 1899
"*kl. 7,30 e. m

iiiides istr
Skådespel i 3 akter af A. Dumas til

Claudius Rupei Hr Lindroth

Hr MalmströiCantagnac

Daniel Adolf Paul
Antonio Hr Carlson

CésariiK Frk. Svanströru
Samma exceptionella framgång som Adolf Paul's

„Kung Cristian II" hade härstädes, synes pjesen äf-
ven komma att rönavid dess uppförandeiStockholm,
därifrån meddelandena om styckets mottagande tills-

vidare äro endast lofordande.

Eebecca

Edmée Frk. Söderström

Börjaskl. 7,50 ocl» slutas omkr. 10 e. m
SUNDSTKOMS fotografiatelier

Fabiansgatan 27.

SKÅNB", Brand- & Lifförsäkripgsaktiebolag:
ANa dagar Urffef^l KgåmW%Middagskonsert HOIBI l%amp

från ku V24— V26 e. m. af Wiener Damorkestern.

Benjamin Leino.
Mimmi LähtebnojaHanen äitinsa

iri Salo
Agnes .
Vouti .
Lääkäri
Rovasti
Lukkari

Katri Rautio.
Axel Ahlberg.
Aleksis Rautio.
Adolf Lindfors.
Hemmo Kallio.
Eino Salmela.
Sirkka Plertzberg
lisakki Lattu.

Koulumestari
Gerd . . .

i'.aen talonpoika
lsvaimo

Tyyne Finne.
Emil Falk.
Olga Salo.
Hilma Rantancn
Onni Savola.

Eras Minen
Kirjuri. .
Kiusaaja erämaassa(Agneksenhaa

muna). ... ... Katri Rautio
Pappeja, virkamieniä ja kansaa

Toiminta tapahtuu nykyaikana Norjan länsii-annikolla
eräässä vuonokylässä ja sen ympäristöllä.

Pitemmät väliajat
Ihan lyhyt

: 3 ja 6 kuvaelmain jälkeen
2:n kuvaelman jälkeen.

Ovet avataan k:lo xj{l. Näytäntö alkaa k:lo 7
ja loppuu k:lo 11.

Kontor Mikaeisgatan N:o 3
G. F. CARLANOER

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m
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Perjantaina Helmik. 10 p. 1899
SLello T.

BRAND.
Vnäytöksinen runonäytelmä (7 kuv Imaa). Kirjoit

Henrik Ibsen. Suom. Kasimir Leino

1 §>
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Jacob Eiunö^ists fotografiska flteiicr~\iv. AiiSipisi'.s G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffärflicxanflcrsg. 19 (ing. fr. fiagasuttdsa. 2.)

Utför omsorgsfullt och tillBilliga priser allt fotografisßt arbete $<it>äl
inom som utom atelieren. Celefon 2453.Elektriska Affär,

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.
Ijusiodnlngar

Välsorteradt lager, billiga priserAktaÄxa LindholmTelefonledningar,
Ringledningar etc, etc Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-Winer och spirituösa

direkt importerade från utlardet hosvSIoch erkänd* b^iigae derkläder
!-il <"■. apparat
Sif ii;>nl.-ii

Begär
"illtid kos TapissenaffärJl

Alexandersgatan 7. Telef. 6 38.
Hjelt & Lindgren Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i

Grenoble världsberömdahandskar.Unions ,tan 17

MA.GA.SIN JDTJ NORD.
€lkn CamnKlhK 13© X7"äx-lcsLsTooi-öixs.ca.a.ameri]i.aiiBl£.a

$\k $!$ Columbia,
% % Hartford &

¥& %S Vedetteo
fl
£3

Garn & Stickningsaffär
Henriksgatan 18

Filial: St. Robertsgatan 2
iiii99$£ VelocipedernaRekommenderar sitt välsoiterade

If Pope Mfg. C:otiuvärka

Ullgarner & hemstickade erhållas numera i

G. F. Stockmanns VelocipeddepotYllevaror.
Esplanadg. 31CP TfcVT^WWTI;åTTTi Fotografisk Atelier.

» X » JLJP' XAVJEk.iNjKM:Jok.ÅJkJkl Porträtter i visitkortsformat å 6 Itlk,pr duss (Catonis fius.)

STAMIsBERG-S A.TEJLIER.

lager af

J.H.Wiokele
VINHANDEL.

ARRÄKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris i^Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.
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Utmärkt hårreningsmeoel!
Doktor Hornborgs Hårtinktur"

Hindrar mjällbildning och 0000hårets affallande

0000
Pris pr flaska 3 mk

00000000
0000

Café Suedois
Vilhelmsgatan N:o 5

Telefon 13 75

OPERAKÄLLAREN.

BODEGA ESPANOLAFilharmooniska Sällskapet. Helsingfors

51:s!a
Försäljningipartioch minut aiendast äkta utländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

populära l^oqscrten. Ständigt lager af färdiga
BARIKLÄBER.

Lördagen den 11 Februari kl.
'

■i 8 e. ni Beställningar emottages,
Nya Barngarderoben

2 Mlkaelsgatau '-fl
K. !■Larsson

Societetshuset

MARIEBAD
Mariegatan 13,Program

serverar bästa finnbadstu, karbad, halfbad,
tallbarsbad, sprit- o. terpentinsångskåp.1. Ouverture till op. Lestocij" . Auber

t. Mondnacht auf derAlster'1 Telefon 20 27
Eubinsteini. Molto lento, för stråkork

tietoolagot
1. Ballettmusik ur op, Gioconda" Ponchielli

IIiIS
29. Fabiansgatan 29'

Generalagent för Liberty C:o. Lxnt. London
5. Ouverture till op.Den flygande

Holländaren" Wagner
Möbeltyger: halfsiden, velveteen. gobelintyger, kre-

tonner m. m. Engelska lampor och metallvaror. Möbler
& mattor. Konstnärligt krukmakeri

(i. Souvenir", för flöjt Köhler
(Herr Sisto Veronesi.) Uppfyller säkert sitt ändamål

7. Pester-carneval Li«zt Erhålles öfverallt

Paus

8. Fantasi ur op. Zigenarbaron Strauss

ii. Intermezzo ur _Naila" Delibes
10. Hazurka ur op. „Halka Honjuseliko

skodonabsolutvattentäta \T5£-jäwA\
PBf{"et osk7durchman's ss\i^s\TEKNO KEMISKA FABRIK HELSINGFORS.VfTjNl
Vi« \\ iimiii
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Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
som finnes är

HA 3131OND,
som skrifver såväl rysk som vanlig1 skrift

hosFinnes på lager KIIK!>1?I!B}IBS'b'lAE>
SUIJKA BBJÅEJCarl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien SLSKA SKRÄDDERI-IG MJSSFJÉM

V. C. Branch.AGELSTAMS BOKHANDEL
N. Esplanadgatan 19 I(Hotel Kamp.)

1 tr. upj

Rekommenderar sig
Förbättringar äro numera vidtag hos den ärade

väl kontorsbläckhornet publiken

Non plus ultra Specialité.
é? Dräkter för sa=Rullpentorkaren. longen

Middags- & Aftonkonsert Table cThote &å la carte.
QO Barberaren iSevilla

Komisk opera i4 akter Musiken af
Eossini; texten enligt Beaumarchais

af Sterbini

Uppförd förstagången den
1816 i Rom.

0 februari

Första akten. Grefve Almaviva äl-
skar Rosina, doktor Bartholos vackra
pup 11. Denne bevakar henne med Ar-
gusögon och vill själf gifta sig med
sin myndling. Den unga damen kän-
ner Almaviva ännu endast under nam-
net Lindoro. Hon besvarar hans böjelse
men har ännu ej gifvit honom något
löfte. Iförsta scenen uppvaktar Alma-
viva sitt kärleksföremäl med en sere-
nad, utan att dock få tillfälle att se
henne. Figaro uppträder och grefven
ger honom en börs med guld, för att
han skall bistå honom. Figaro föreläg-
ger Almaviva programmet för följande
scener.

Andra akten. Sedan Rosina i en
cavatina tolkat sin kärlek för Lindoro,
nppträder musikläraren Bazil, intrigant
af naturen, och sjunger sin berömda

törtalsaria, bildad eftet ett möns-.er ur
Virgilii Maeid. Figaro utforskar Ro-
sina, och finner att hon hyser böjelse
lö. Lindoro-Almaviva. Han lofvar att
denne snart skal] visa sig på ort och
ställe. Under det Bartholo skryter öf-
ver de kloka mätt och steg han vid-
tagit vis å vis Rosina, inträder Alma-
viva, förklädd till soldat. Han låtsar
vara drucken och öfverlämnar tillBar-
tholo en inkvarteringssedel. Bartholo
söker aflägsna den förmente soldaten,
som emellertid blir alt älskvärdare i
Rosmas ögon. På grund af det ovä-
sen, som uppstår, inkomma Figaro,Bazil
och Marcelina, Rosmas kammarjungfru.
Till sist inträder en o:ficer med vakt
och vill arrestera Almaviva. Denne dra-
ger sig dock genast tillbaka vid åsy-
nen af Almavivas dekoration.

Tredje akten. Almaviva uppträder
nu under en ny förklädnad, nämligen
som ställföreträdare till musikläraren
Bazil. Bartholo hyser betänkligheter
mot hans ungdom, men igenkänner ho-
nom dock icke. „Musiklektionen" ut-
vecklar sig naturligtvis till en kärleks-
scen, som på ett obehagligt sätt afbry-
tes af Bazil, som icke är med i kom-
plotten. Lyckligtvis är Figaro på sin
post och lyckas afägna den „riktige"

IFotografiska Handels- och Fabriksaktie-
bolaget iFinland Helsingfors.

Fotografiska, artiklar
OOli

Fonog-rafer.

musikläraren under förmenande att har
fått ett häftigt feberanfall.

underJLindoro presenterar Sij^|
värkliga namn och låter viga sig med
Rosina. Strax därpä inträder Bartholc
med vakt, men måste hålla till »odo
med Figaros skämtsamma förklaring
att han representerar ,;den fruktlösa
försiktigheten",hälst Rosina samma dag
blifvit myndig, och sålunda nu själf
kunnat bestämma öfver sitt hjärtas val.

-4">-

Teatersällskap som resa
Ur Svensk Musiktidning")

Under en tid som vår, då jernvä
garne bereda tillfälle att hastigt för
flytta sig från ett ställe till ett annat,
kan en konsertgifvare eller till och med
ett teatersällskap gifva föreställningar
pä samma dag i städer, som ligga pä

en dagsresas afstånd från hvarandra.
om man beräknar landsvägsskjuts som
tortskaffningsnedel. Det är sålunda en
småsak för en konsertgifvare i vår tid
att ge en matiné i Stockholm ochsamma
dag ge en soaré i Upsala. Våra „ fly-
gande teatersällskap" sådana som t. ex.
t', d. Lindbergskka, Ranftska och Se-
landerska teatersällskapen ha visat sam-
ma raskhet. ITyskland är sådant ännu
mera vanligt. Där göra teatersällskap,
i sin helhet ellerdelade, ständiga snabb-
turer mellan grannstäder, sådana somKöln-Bonn, Hamburg-Kiel, Karlsruhe-Baden-Baden o. s. v. Här gifves ett
skådespel på samma gång som där en
operett eller opera samtidigt af samma
sällskap, eller lämnar ett sådant en scen
för att hux flux gastera i en grann-stad.

Den som tillbragt några dagar till-
sammas med ett sådant ambulatoriskt
konstnärssällskap får göra ganska lu-
stiga erfarenheter. Hvilken brådska

CLEYELÅND
är den bästa velocipeden

Brudslöjor
kransar, band. spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval hos

Firma H. Ellmin
9 Alexandersgatan 9.

Helsingfors MM\
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2 Telef 491

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

Största lager odekorerade föremål för glöd-
ritning och träskärning. Färger för trä och läder
Bästa glödritningsapparater.

Beställningar emottagas tacksamt.

JULIUS SJÖGREN
llViKaclsgajan 4, Centrals bus

Ylle- oeli frikovaruaffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska

Järnsängsfabriken,
Enda Specialfabrik iFinland Tor

JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER,
Betydligtbilligare än de

o utländska.
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständig garanti
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AXEL PiHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch Guldmedalj i Paris 1889.
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Hagasundsgatan 2

snedt emot Brandkårshuset

*&$$ Flor €*$«*

stort sortiment.

gIus a i?
af siden och sammetsbrokad.

Kragar & Boas
Franska handskar,

Fichus, Cravatter,
Jaboter,3lerveilleux

Sammet, Chiffon,
Hattar, Saretter,

Skinnmössor,
Sorghattar m. ni.

Allt till billigaste priser.

QQÖÖOOO

Borgå-Porter.
Vällagrad,

Välsmakande

Omtyckt,

000000000

af fjeder och plym

Efterfrågad

Folkteatern.
(Studenthuset)

Lördagen den 11 Februari kl. 8 e. ni

Abonnement N:o 4

För I.'sta gången

Nerkingarne.
Folkpjes i 3 akter med sång af A. Anrep. Musiken

af C. Littmark.

Personerna
Sven Jansson i Lekhyttan, sexman.Sven, 1 ans son, student,
Mor Katrina, sexmans syster, rik bergsmansenka
Lasse, > ,
Olle Lek, student / hennes soner-
Stina, hennes piga.
Stål, brukspatron.
Selma, hans dotter.
Mamsell Bom, guvernant.
Ingeborg, vallflicka.
Osting, f. d. soldat, nu kyrkoväktare.
En betjänt.

Folk af begge könen.
Händelsen tilldrar sig vid Lekhytte by iVester

Nerrike
Emellan l:sta och 2:dra akten anses '2 månader

och emellan 2:dra och 3:dje omkring 1 år hatva for-
flutit.

Dörrarna öppnas kl. y2 8 e. m. Representationen börjar
kl. 8 e. m. och slutar omkr. kl. lU\\ e. m

Brandgula biljetter
Biljetter säljas alla dagar fr. kl.

10
—

4 iO,W. Laurents tidningsdepot samt
representationsdagen äfven å Studenthu=
set fr. kl. 5 e. m.

Internationella Olycksfallsförsäkrings
iWien

medaela^
por Finland; Mikaelsgatan i.

(L'Urbaines kontor.)
Generalagenturen

Aktiebolaget

V Champag-ne

3 Mont de Bruyére
!S aitiies i minut lios de liesta .HemiX-lmidliUlil:

Serveras å alla siumM
tioner. Partilajjer hos

Ernst falländer

lotgl^^^jegtaur^g"

S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

Ledig annonsplats

Ledig annonsplats

Hulda Lindfors
Korsett

Suftdhetslif

Helsingfors, Berggatan 10

!*t>

*$

Bsamßrini dlestaurani

Mikaelsgatan 3. TelefonI930Ledig annonsplats

STTMg^^^MaTe sier:

råder ej ständigt på en bangård, när
ett teatersällskap är på färd attinärm-
sta stad ge en föreställning! Direktö-
ren och regissören kontrollera person-
ligen om alt är i ordning till tåget
skall gå; och ve då, om en tenor för
stimmar sig; hela föreställningenkan
då äfventyras eller gå om intet.

Det lustigaste inträffar dock vid sä-
dana tillfällen, då för resan ej något
extratåg disponeras utan man måste
passa på ordinarie tågs afgångstid. Då
skyndas det på och förkortas så myk-
ket som möjligt. Ger man en opera,
så tager kapellmästaren s. k. „iltågs-
tempi", så att hvarje andante blir ett
allegro eller — om tåget går före kl.
tio —

ett allegro furioso. Om ute
smtna anor är ej värdt att tala. „Re-
sestrykningarue" äro lika radikala i
operan som i skådespelet. Ger man
ett lustspel så få de bägge älskande
hvarandra mycket förr än vanligt för
att anträda bröllopsresan —

annars
försumma de ju tåget. Regissörenstry-
ker helt godmodigt med sin rödpenna
ooh utplånar i ett ögonblick alla äk-
tenskapshinper. Men alt detta förslår
eJ till att maskera för publiken den
brådska man har att hinna till tåget;
det mest komiska är improvisationerna.
som de spelande företaga på scenen
ror att hinna undan. Se här några
exempel på sådana:

Alskaiinnan har redan före sista ak-
ten „tvättat bort sminket" i klädlogen
lör att vinna en kvart timmes tid. Hon
träoer nu ånyo upp på scenen i den
skarpa belysningen, blek och glåmig i
synen. Hennes medspelare betraktar
henne förvånad, men hon förklarar för
honom och publiken förändringeni hen-
nes utseende med följande improvisa-
tion:

„Jag ser du är förvånad öfver min
blekhet, min älskade Rudolf. Jag har
nyss haft ett svårt anfall af min mi-
grän, som jagat blodet från mina kin-
der. Låt oss därföre uppskjuta afto-
nens soaré" etc. etc, och denna soaré,
som skulle ega rum blir värkligen in-
stäld, hvarigenom hela skådespelaresäll-
skapet vinner tio minuter. „Migränen"
har gjort det möjligt att hinna till
tåget.

Eller också uppträder älskaren plöts-
ligt under sista akten, som spelas un-
dersommartiden,ivinteröfverrock. Han
säger till medspelaren:

„Du undrar väl på, min käre grefve
att se mig så försiktigt ekiperad;men
jag försäkrar dig att nätterna här i

parken ännu äro ganska kyliga, och

jag har nyss fått
—

ett fross-anfall.
Jag har därföre låtit min betjänt taga

fram respelsen.
Sanningsenligt skulle skådespelaren

ha sagt:

„Du vet, min käre kollega, att tåget
till X gar om femton minuter och att
jag sålunda behöfver skynda alt hvad
jag kan föratt hinna ned till detsamma.
Med den föreskrifna Jjusa sömmarna
biten kan jag ej stiga in ikupén, jag-
liar därföre tagit på migmin hvardags-
kostym. Men då denna ej är elegant
nog för scenen, så har jag dragit pel-
sen öfver den. Du vet nu att jag med
säkerhet kan komma til tåget i rätt
tid.

Ett annat fall. En gammal viveur,
som af skådespelaren unler aftonen
framstälts med- grått helskägg, visar
sig oförmodadti slutakten — slätrakad.
Han improviserar nu följande:

„Jag märker att du gör stora ögon,
när du ser mig så skägglös(småleende):
Vet du, jag vill göra mig litet yngre— jag kanske då har än större tur
hos damerna."

Hade han talat sanning, skulle han
ha sagt:

Till att ha blifvit af med skägget
och mastixen hade det gått åt fem mi-
nuter allra minst. De.sa ville jag
spara in, ty tåget går klockan nio och
förtiosju minuter och — det andra
vet du."

Ja, så går det till, och inånga andra
dylika sc°ner och historier kunde fram-

dragas, men det må vara nog med
dessa.

Ett och annat.
En originel nydrsgäfva. Jacques

Offenbach, den berömde kompositören
af sä mänga glada och „lätta" operet-
ter, hade en dotter, som gifte sig på
nyårsdagen. Vid bröllopat vändo sig
O. till bruden och yttrade högtidligt:
„Mitt kära barn, jag ger dig ingen
dyrbar gäfva,men en af heit nytt slag,
på en gång nyårs- och bröllopsgäfva,
nämligen tillåtelse att efter detta se
mina operetter.

Dagordermot teaterbesök. Officerarne
vid garnisonen i Graz hafva förbjudits
att bevista föreställningarna af Felix
Phillippis skådespel „Das Erbe".

«4« "»,

j^ealisafion){'m Glasmagasinet,

Ider januari och februari månader ett^HIstörre parti Glas- och forslinsvaror, i
■ m. m. från 10 proc. t. o. m.20 proc. rabatt. I

Oskar Alexsiz

Bodega Andaluza.
N:o 28 Unionsgatan N:o 28. Telefon 2158

Franska Lftörsäkringsboiaget

b>'Mt?baitie.
Generalagenturen för Finland Mikaelsgatan I

S£SS "\7"iKil3.iaxica.oXiaL €««€
Vilhelmsgatan N:o 4,

hafva vinerna anländt
L. V. Relander Telefon 1803



52. Telef. 2178. Helsingfors.W:m, EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinhandel. Alexandersg
A

ed högvederbörligttillstånd
af Kejserliga Ryska Mcdi-

cinalstvrelsen i S:t Petersburg
säljes det af framstående bakte-
riologer vitsordade och häriatills

bakteriedödandeoöfverträffadc
mecll

Stomatoi i
För tändernas och munnens vård %
i de flesta apotek och drogvarv-
magasin ihela Ryssland samt i

5 Finska Bokhandeln iS:t Peters-
burg

NederJag

Wilkens &.Petersen, S:t Petersburg
0. Nutowz, Moskau

Kontor & lager

S:t Petersburg,
Liteini prospekt N:o 15

lalexämders teatern.

étaliensßa Operan.

Lördagenden 11 Februari

kl. 7 ]
2 e. m

g-ifves

U EN s K jA.)Å IB
Komisk opera i3 akter. Musiken af Rossini

lais af SterbiniTexten enligt Beaumarc

Personer

Grefve Almaviva S:r Cokinis
Bartolo, doktor S:r Bonfante
Ilosina S/ra De Späda
Don liasilio, musiklärare S;r Gandolii

P:r Broggi-MuttiniFigaro, barberare
Eertha S:ra Bruna.
Fiorello S:r Oerri

S:r BaldiniOfficer

Kapellmästare: E. Cooper, Regissör: Micos-Urbano

7 7* e. mBörjan sker kl
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Franska Lifförsäkringsbolaget

((& luno b\ 3^ £=■ <äh
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. %,

g§ Garantifonden: 98 miljoner Frcs. gfy
ffftj Bolagetmeddelar fördelaktiga försak- jgj)
§? ringar af alla slag. Genom samarbete med
i!ss sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- i^
rt& baibe et la Seine beviljas de försäkradevid *gj)
I? sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
§§ hvilka fullkomligt säkerställa såväl (len för-
■gfe säkrade och hans familj, som ock <le per- |gj
Jsr sonor, med hvilka han står i afrärsförbin- W
is^ delse för den oundvikliga förlust, som en \é//
'§§ sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- &h
5K ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- ISr

skänker nämligen, såsom allmänt bekant, \g)
■(tRs premierna iör hela sjukdomstiden och utbe- gjV
5X taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot-

lig och resten vid dödsfall. yif)
■flg Bolaget L'Urhaines försäkringar äro

1 därför särskildt att rekommendera för ber- W
rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
större affärsföretag genom lifförsäkring, gh
emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-

iSiS samma störingar svårare sjukdomsfall all-
Ä& tid med1öraoch hvilka ofta nog bringa bor-

ges- och förlagsman stora förluster. vvjv
>)JS? För dessa väsentliga fördelarerfordras \gfi
'Sfe ic^*5 några extra premier utan endast att |Wfc■^ den försäkradeafstår från den årliga vinst-!§S andelen.
® Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1

H öar/von *3%norrincj. ®j
#############»##
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É of P
*rcdr» huVt

s|§i rikhaltigaste lager af utländska och inhem-
pj!§ ska sorter, linierade och olinierade.
pjj| Firmatryck utföres billigt.

il Dahlbergs Pappershandel.
Alexandersgatan 15.
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Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

Åug. Ludv. Bartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Aloxardorsg. 26.
Telefon 189

Tillverkningen står
under koniroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

FLÖJ3L.

Sadu å 20 p:i

W te_______________S

gsA

Wilhelmina
15 a:i

hos

Jacob Remeke

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.

Fredagen den 10 Februari 1899

Program.

EL #f^

i
V- -"'

II_L.J

Stickade varor
såsom strumpor, d&masker, vantar, barnklädningar
gosskostymer, damkoftor, tuavästar, undertröjor,un^
derkjolar m. m.

Ullgarn
i flere nyanser och schatteringar från Pmk 5:50 till
högre priser

Helsingfors, Mikaelsgatan 2
Abo, Slottsgatan 27.
Viborg, Alexandersgatan 27.

Th. Neovius.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richtei.
Lördagen den II Februari 1899

Program
DiettrichRasch zur Hand, Marsch.

Mein Lebenslauf ist Lieb' u. Lust
Walzer Stoauss

Ouvercure Die Lustigen Weiber von
Windsor"

Fur dieKleinen, Polka . .
Die Lautenschlägerin, Gavotte
Opern-Bouquet, Potpourri .

Nikolai.
Fahrbacl
Komzak.
Richter.

Uuvevture -La, damijil^i^i
I. ("olirrr^B

Boieldieu
Pahrbach
Beriot.Violin Solo

E. Fränzelvorgetr. i'rl
Wiener Mode, Potpouv:
Denkst du wip, ii-I^H

Bednarz
:in's liick von

einst, Lied Richter.
MillöckerPumpmajor-Marsch

>

n
ro

1. Jonathan-Marsch. . .
2. Mm-genblätter, Walzer.
3. Ouverture »Don Juan"
4 Bei guter Laune, Polka
5, Im Friihling, Intermezzo
<>. Evangelimann, Potpourri

V. Uuverturo Uie Stumme vor^PorHe^^^^iej
8. Colletta-Walzer ....I
6. Dic Creolin, Chansonette.I

10. Reiselust, Potpourri. . .I
11. Mandolinen-Serenade . .I
12. Freiherr von Hess. Mui'm')^l

Milllöckcv
Strauss.
Mozart
Eichter
Tungmann
Kienzl.

Suppe

Verney
Wagnei1

Herman Lindell.
Specialaffär för

®% .?£rtisl> och lßitttiaicrial(^
&irfle(Gesiicfi saväi som hvaije siae af cffiifmciferial

bör inan naturligtvis alltidköpa i

m Ritinateriallehandeln &
eniir densamma såsom varande SPECIAL-AFFÄR" ovillkoiHgen erbjuder

största garanti för bästa vara

n^Matematiskj^^Geodetis^ sÖstra Henriksgatan
Finlands enda specialaffär i förenämnda artiklar

Glödritninffsapparaten
är ovilkorligen

■^.KJ*JIiVA den bästa
är ovilkorligen

den bästa
erhålles endast hos Herman Lindell, Helsingfors

instrument

H:fors 181)9, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri

Herman Lindell
Erityisliike

ja Piirustustarf>cita-
i.;j i.^iK.nN.MiniM.i

ostetaan tietvsti aina

s^£(^Trnlsiiistarpi i(b.knupnstn €€««SnEHyystä etta se ERITYIS-LIIKKEENÄ välttämättömiisti tarioaa
suurimnian takauksen tararan hyrj.vdestä.

P Matemaatillisia & Geodetillisiä tijökalnja
il Itä Henrikinkatu.

Suomen ainoa erityisliike edellä mainituissa osissa.

Miilipiirustuslaite
on välttämättö- R^f^U on välttämättö-

masti paras ;)X3UIIU mästi paras
saadaan ainoastaan ffermanLindelVillä,, Helsinki


