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CJEBMI^IA" lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer."~
GeneralagenturförFinland, Hagasundsgatan ?..

fiiåor I QQQtogram-
Tidning för Helsingfors

Georg Wikströms skrädderiTeatrar och Konserter. Östra Henriksg. N:o 1/ BftO\/ CENTHHIX
/ Varmlufts- och \^

/ Basängbad rekommenderas.

Lagret är stort och välsorteradt.
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisen beräknas myk-

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag ket moderata,

1899N:o 81 Onsdagen den 15 Mars

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

SVENSKA TEATERN. SUOM. TEAATTERI.
Onsdagen den 15 Mars 1899

kl. 7,30 e. m. Keskiviikkona Maalisk 15 p. 1899

SAMUEL CROELLDaniel Hjort. Wl*Sorgespel i5 akter med 4 tablåer af J. J. Wecksell
Näytelmä neljässä näytöksessä. Kirjoittanut

Peisonerna
Arvid Järnefelt,

Karl.lierti

ärvid Stålana, krigsötVersteiFin Henkilöt
land ?*

son till KlaesTohan Flemin
Flepiins; oc

Samuel CroellHr Klintberg
Sofia, hanen vairnonsa Maria Rangman

Klaesson
Klaes Flemin Lisbeta, heidän tyttärensä Lilli HögdahlHr Hultma

Hr Deuvell
.dopterac
Åbo . Törnskjöld å.xel Ahlberg

Toachim Scheel, bcMhatvär Mörner, Käkisalmen ja Inkerin
flotta kenraalikuvernööri Kaarle HalmemmKv* Emil Falck.

Adolf Lindfors
Jlosenhane, Viipurin maaherra.
Jordan, Savonlinnan maaherra
Metstake, Käkisalmen maaherra Paavi PesononSigrid, Sifib^m^do^^Katri,. .I

Eri.Tr : : H Pekka, Samuel CröelVin renki Otto Närhi
i, , ■ (Hy (JarlsonIbeskickningItt- r>fiurfili Palvelustyt Tyyne Finne

frånLaurentius I\iuli7ut^^^^^BBiskop Petrus af S^! lisakki LattuTalonpoika
Herr Axel Hultman fHeinmo KallioPaavola | . ..) talonpoika

BolhTvänne bor lOnni Savola(Hr Sjöström
Hr Lindh.En soldat på slottet

En af dom som bäst uppbär sin roll uti „Da-

niel Hjort" är hr Hultman. Icke allenast hans mask
är karaktäristisk, utan äfvcn spelet är konstnärligt
konsekvent genomfördt och af god totalvärkan.

tVatelisherroja, vouteja,vallesmauneja, markkinamiehiä.
talonpoikia, jousimiehiä, jialvelijoitaja sotamiehiä.SoldateiOificerare på slottétTSDÖBB

Menighet iAb
lparlamentäi

■fcäster lapaukset Viipurissa ja Käkisalmen läänissä 17,'nen
vuosisadan keskipaikoilla) Hr Arthur Lindberg från Inhemska teater

) Debut af Frk. N. Luther.
Händelse

Ovet avataan k:!o 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B
ja loppuu k:lo \M.Börjas kl. 7,50 och slutas omkr. 10 e. m. SUNDSTRÖMS fotografiatelier

Fabiansgatan 27.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3SKÅNE", Brand- & LifförsäkriDgsaktiebolag: G. F. CARLANOER.
Aila aftnarAlla dagar Hotel Kam AftonkonsertMiddagskonsert

från kl. 1/A— V26 e. m. af Wiener T)amorkestern, från kl. 8 e. m

STAHLBERGS A.TELIER.
3acob Cjungavisis fotografiska fltelier

Elexandersg. 19 (ing. fr. fiaaasunds9. 2.)\it\ Ånfipiii'.*»
G. Tahfs

Ylle & TricotvaruaffärElektriska Affär,
/Vo/va Esplanadg. 37 Telef 1727.

Nylondan 34 Tel 89T H.fors

Välsorteradt lager, billiga priser,Akta
Telefonledningar,

Ringledningar etc, etc
Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos derkläder
Axa Lindholm

Tapisseriaffär,
Alexandersgatan 7. Telef. 638

Becjär

tnad&förslag Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i
Grenoble världsberömdahandskar.Hjelt & Lindgren

Unionsgatan 17.

MA.GJLSIN JDXJ NORJD.
Ellen tamntelins

■Vedefeteß
Garn & Stickningsaffär

Henriksgatan 18
Filial: St. Robertsgatan 2

€€€-ÄÄÄ
Rekommenderar sitt välsorterad *??7

lager af tillvärkade af Pope Mfg. C:o

Ullgarner & hemstickade erhållas numera i

G. F. Stockmanns Velocipeddepot.Yllevaror.
N. Esplanadg.CT> IYJFYfrVWTI A-TTTi Fotografisk Atelier.

» Jk " Al XJ&JMJI ÅFjokAJLAå Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk, pr duss (Catanis fws.>
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Hr Malmström

Hr Stavenow

Utför omsorgsfullt och till billiga priser allt fotografisßt arbete såväl
inom som utom atelieren. telefon 2453.

Velocipederna
-

J,H,Wickels
VIKIIAHDEL.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.
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Ungersk rapsodi N:o 1
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland far
JARNSAN&åR 0. MADRASSER.

Betydligtbilligareän de utländska.
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexamlersgatan 50.
EMIL REHNBERG.

Suomalaisia kansanlauluja
«J

0 B 8.l Fullständiggaranti
Marsch ur ..Damnationde Faust

Den enda värkligt praktiska SKRIF3TASKIN

« (fl _O)
—

5.S^ *J g- a "6 -"=—! « HA3131OND.
som skrifver såväl rysk som vanlig1 skrift

t I

—
Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:ot-ö c=r>
Uti

Helsingfors,pd
Generalagenter for Finland & Skandinavien

Utmärkt hårrensngsmedel!
Doktor Hornborgs Hårtinktur" AGELSTAMS BOKHANDEL

(Hotel Kamp.)OOGJ© Hindrar mjällbildning och
fi%P%£%@% hårets affallande.

UUOOPrispr flaska 3 mk
f?%{?\f!\fS

■---,.-,_, -ii—-, 8888 Förbättringar äro numera vidtagna å så-
väl kontorsbläckhornet

Non plus ultraCafe Suedois som

Vilhelmsgatan N:o 5 Rullpennforkaren.
OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.

t. a
Mz <im

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, SKILNADKN 4.
Brudslöjor

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

Firma H. Elimin
9 Alexandersgatan 9.

CtarMen'sMsiltes
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2 Telef 491

Finsk Konstslöjd Dtstilluiog
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.

JULIUS SJÖGREN
mikaelsgatan 4, Centrals bus

Ylle- och trikovanuLflftr.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska

Filharmoniska Sällskapet.

6Z:dra

populära V^oaserten.
Torsdagen den 16 Mars kl

Societetshuset

Ouverture till Niirnbergerdoc

Vibrationer, vals
Canzonetta, för stråkork

Finale nr op. Eien/.i"

Konsert (E dur), för violin
(Hr Johannes Alexej

Proqram
K'

Adam

Telefon 13 75

När Kristina Nilsson sjöng
för kejsarinnan Elisabeth.
Iett af „Pester Lloyds" senaste num-

mer läses följande lilla historiett, häm-
tad ur ett memoarvärk Ur en bekant
okänds anteckningar". Det är en epi-
sod ur den fräjdade Kristina Nilssons
konstnärslif, och den torde därförkunna
äga sitt intresse äfven för vår publik.

Den 17 januari 1877 föranstaltade
Kristina Nilsson iUngerns hufvudstad
en konsert. Hela världen blef förvå-
nad, då det spordes, att drottning Eli-
sabeth hade för afsikt att besöka den-
samma, och ännu mer öfverraskadblef
man af den underrättelsen, att konst-
närinnan inbjudits att följande afton
sjunga för hennes majestät på slottet,
ty ditintils hade det varit någonting
oerhördt,att en sångerska kunnat fröjda
sig åt en dylik utmärkelse. På den
för hennes konsert utsatta dagen kom
en herre till mig. Han presenterade
sig som hofskattmästaren Gierolla och
meddelade, att han kom på uppdrag af
öfverhofmästaren, furst Hohenlohe, och
att denne lät bedjamig om ett så framt
möjligt ofördröjligt besök. Jag hade
nämligen den nåden att sedan flera år

känna fursten och har upprepade gän-
ger spelat å quatre mains" ined ho-
nom, ty han var en utmärkt pianospe-
lare ochkomponeiadeäfvenledes gan-ka
förtjusande salongsmusik. En Valse
noble", som han så t ex. i förening
med grefvinnan Louise Zamoiska skrif-
vit, har till och med varit synligimu-
sikhandeln under signaturen G. H. L.
Z. Naturligtvis infann jag mig straxt
därefter hos fursten. Han meddelade
mig, att fru Nilsson följande dag i en
trängre krets skulle sjunga iniör kej
sarinnan-drottningen, och så bad han
mig, att jag skulle öfvertagaackompag-
nementet. Hvilken glädje för mig!
Följande morgon repeterade jag mel
konstnärinnan. Hon sjöngden berömda
arian ur Mignou" och dessutom ett
par svenska folkvisor. På min fråga
hvad hon vidare tänkte sjunga, om man
uttrykte en önskan därom, svaradehon
mig kort och godt: Intet". Redan
af detta trodde jag mig märka, att jag
hade att göra med en lika tirad och
bortskämd som excentrisk dam. Följande
händelse skall bevisa, hur rätt jaghade
i denna min förmodan. Vi vore be-
falda till hofvet kl. 7 på aftonen, och
vi mottogos af den förut omnämdehof-
ämbetsmannen. Denne bad oss vänta,

i

■Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-B
bolaget i Finland Helsingfors.

IFotoffra&ska artiklarI
OCll

Foitoffrafer.
medan deras majestater ännu höllocercle
i en at de angränsande salarna. Klok-
kan blef 8, och vi väntade alt fortfa-
rande — och hade tråkigt. Plötsligt
trodde jag mig tydligt förnimma en
kanariefågels sång, och då jag såg mig
om efter den bevingadevirtuosen,märkte
jag att denne var ingen annan an fru
Nilsson, som satt och sakta gnolade
för sig själf. Jag komplimenterade
henne för hermes bedårande fågelsång.
Ack", svaradehon, jag kan görasaken
mycket bättre an så. Vänta blott, skall
jag kvittra, något ordentligt för er."

Därmed satte hon sig till pianot, och
ackompagnerande sig mcd vänstra han-
den, börjadehon mcd full röst kvittra
en aria ur Barberaren". Det var värk-
ligen sä bedårande att höraatt jag full
af förtjusning alldeles glömde hvar vi
befunno oss. Men annorlunda förhöll
det sig mcd hoflakejen, som då och då
visade sig i gemaket. Denne stannade
slagen af skräck. Hans tunga var som

förlamad, och blott den nervösa darr-
ning, som genomlopp hans lemmar gaf
vittnesbörd om den indignation lian er-
for öfver detta oerhörda brott mot eti-
kettens lagar. Då jag gjorde den obe-
svärade sångfågeln uppmärksam på vårt
sällskap, tog hon hans ängsliga fysio-
nomi pä skämt och brast ut i ett klin-
gande skratt. Hennes fria, okonstlade
sätt att uppträda kom jag dock först
senare på aftonen riktigt itillfälle att
bedöma. Då altsä de höga herskapen
inträdt och grupperatsig, lämnade drott-
ningen ett ögonblick salen för att kort
därpå återkomma med den lilla prin-
sessan Valerie vid handen. Att se och
ila hän till barnet, att smeka och att
kyssa dess händer var för den varm-
hjärtade sångerskanblott ett ögonblicks
värk. Förut var det endast en stak-
kars lakej, som betagits af skräck. Nu
äter var det hela hofvet, och kavalje-
rer och damer föreföllo som fallna från
skyarna. Men kejsarinnan log gladt.

CLEVELÄND
är den bästa velocipeden

kan

Ouverture

Balletscen

Paus

Husitska

Paus

som finnes är

Va 8 e. ni

Strauss

Mendelssohu
Wagner

Dvorak

Vienxtemps

Liszt

Pahlman

Helmesberger

Berlioz

BODEGA ESPANOL4
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut afendastäkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Ständigt Säger af färdiga

JKAItItfK^AISER.
Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 MOcaelsgfrtan ifl

Larsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

serverar bästa i
taiibarsbad, sprit-

finnbadsfcu, karbad, halfbad
■ o. terpentinsångskåp.

Telefon 20 27.

JS."Ls. tietoolagot

/11IS
29. Fabiansgatan 29

Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London
Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobelintyger, kre-

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

Ledig annonsplats

IG LSKA SBUD MTABLISSEMENTEI
V. C. Branch.

N. Esplanadgatan 19 Privatbankens lins
1 tr. upp

Rekommenderar sig
hos den ärade

publiken

Specialité.
Dräkter för sa=

longen

Sundstr ITm^s



AXEL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch. Snldmedalj iParis 1889.
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Folkteatern.U )RK EGRENJSRA (Studenthuset)
Hagasundsgatan 2

Lördagenden 18 Mars kl. 8 e. nisnedt eraot Brandkårshuset
För 2:dra gången

Frun af stånd
och

stort sortiment. frun iståndet.
Lustspel i 3 akter af Frans Hedberg

glus a p Personerna

Fru Stabertz, husegarinna

af siden och sammetsbrokad. Elice, hennes dotter.
Fru Carlsson, månglerska.
Carl, hennes son, handelsbokhållare
Lotta, hennes fosterdotter
Stolpe, brukspatron.
Fagerlin, fanjunkare.
Andersson, sjötullvaktmästareaf fjeder och plym
Frisk, kanonier-korpral
Nilsson, järnbärare.
Jungfru Lisa, kaffeförsäljerska
Johanne, skänkjungfru.Fichus, Cravatter,

Jaboter,Merireilleux Anna, fru Stabertz piga.
Folk.

Sam.rn.et? Chiffon,
Dörrarna öppnas kl. 11., 8 e. m. Representationen börjar

kl. 8 e. m. och slutar omkr. kl. II e. m.Mattar,Baretter,
Skinnmössor, Hvita biljetter

Biljetter säljas alla dagar från kl.
10

—
4 iO. V.Lam-ents tidningsdepot samt

representationsdagen äfven å Studenthu=
set fr. kl. 5 e. m.Allt till billigaste priser.

Internationella Olycksfallsförsäkrings
Vällagrad

Välsmakande
Efterfrågad,

Omtyckt,

sq

K

»&* Flor "«*

Kragar & Boas

Franska handskar,

Sorghattar m.m.

00000
Borgå-Porter.

QQQQQQQQQ

B^amßrini cftestauranf.

Sf

I
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"^ Champag-ne 55
3 Mont de Bruyére I
,P säljes i minut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura-
*

tioner. Partilager hos Kn

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

nWHMKIWIIHI ■■—"

j^ealisafion*
Nya Glasmagasinet,

Mikaelsgatan 3. TelefonI930

X brist på utrymme realiseras un-
der januari och februari månader ett
större parti Glas- och Porslinsvaror,
m. m. från 10 proc. t. o. m.20 proc. rabatt.

Oskar Alexsiz.

Afven kejsaren tyktes angenämt berörd
af fru Nilssons okonstlade väsen och
skrattade högljudt. Ändtligen skulle
sången börja. En stund efter det fru
Nilsson slutat, kom öfverhoftuästaren,
furst Hohenlolie, till mig tor att säga,
att deras majestater önskade höraännu
något mera. Men när jag framförde
denna anhållan till konstnärinnan, för-
ilarade hon bestämdt, att hon ej ville
taga en ton vidare. Nu blef det jag
som bleknade. Hur iall världen fram-
föra en sä djärf vägran till fursten!?
När han emellertid fick kunskap om
den gick han själf fram och lyckadesI
förmå den egenvilligaatt taga om några
af visorna — dock förstefter en längre
stunds underhandling.

Under konserten vederforsmig också
den äran att blifva tilltalad af den
sköna drottningen. Konungen under-
höll sig just med koustnärinnan, da jag
märkte, huru den unga frun reste sig
och direkt styrde sina steg mot mig.
Att jag blef förlägen torde hvar och
en begripa, men denna känsla varade
blott en sekund, ty hennes outsägligt
vinnande ansiktsuttryck förjagade ha-
stigt hvarje känsla af blyghet. Drott-
ningen frågade mig bland annat, om
jag ofta haft tillfälle att musicera med
fru Nilsson, och om jag sett henne pä
scenen. Något öfverraskad blef jagnär
hon vidare sade, att det tyktes henne,

som om konsmärinnan ej kände sig
riktigt hemmastadd. Men", fortfor
hon, i alla fall är intrycket af hennes
sång hänförande".

Kort före konsertens slut vinkade
drottningen fru Nilsson till sig och be-

i gaf sig med henne in iett af de an-
s gränsande gemaken. När sångerskan
■ kom tillbaka, sågs gnistra på hennes
i arm ett präktigt briljantsmycke. Afven
; fick jag några dagar därefter genom
■ öfverhofmästaren, baron Nopcsa, mot-
> taga en bröstnåli föräring. Denna är

i nu för mig en amulett af oskattbart
3 värde. En gåfva som den är af den
i änglalika kejsarinnan Elisabeth.

—^""►-
—

1 Från Stockholm.
En konflikt på K. Teatern.

y Arvid Odmann inger sin demissions-
ansökan.

;. Nästan i ännu högre grad än genom
h Sveasalens brand har Stockholm under
e de senaste dagarne blifvit uppskrämdt
■t genom ett rykte, som viste berätta, att

i- den gudomlige Arvid skulle i vredes-
;- mod beslutit öfvergifva musemas nya
n tempel pä Gustaf Adolfs torg.

d Fruar och fröknar ha redan börjat
iå gråta sina modiga tårar, och alla eång-

Lr konstens vännerha allvarligtförskräckts
3, En Stockholmsopera utanArvid! Denna

tanke har kommit själfve öfveropera-
direktören Knut Wallenberg att darra
på sin gyllene sto!.

Ryktena haingalunda varitogrundade.
Saken lär förhålla sig sålunda:
Det var på en repetition a K. Tea-

tern härom dagon. Hastigt och lustigt
hade det beslutats, att en gammal po-
pulär opera, som förut ej gifvitså den
nya scenen, skulle tagas upp. Ödman
skulle naturligtvis sjunga titelrollen,
som han förut gjort. Tiden var så
knapp, att ingen ordentlig repetion
med orkester medhans, utan en s. k.
slinkrepetion fick vara tillräcklig.

Arvid infann sig till denna repetion,
men pär han gjort sin entrée, erfor
han, att regisaörenbeslutat om ett nytt
scenen. Efter att ha invändt, att det
vore klokare att använda det gamla
sceneriet enär tiden vore alt förknapp
för förändringar, fick herr Ödman or-

der att tiga. Han framstälde då en
önskan om att iå undervisningom hvar-
uti förändringarne skulle bestå, så att
han måtte få veta, hvad han hade att
rätta sig efter.

På nytt fick han order att tiga.—
Då har jag ingenting här att

göra! säger den uppburne sångaren,
vänder sig om på klacken och går.

Ett par dagar senare blef han på
kvällen, just som han skulle in på sce-
nen för att sjunga ett stort parti, kal-

lad in i kansliförhör — som var ut-
satt till nästa dag. Han uteblef från
kansliförhöret — af hälsoskäl — men
sände istället in en förklaring,att han
icke önskadekvarstanna vid k. Teatern,
och som ett bevis på allvaret isitt he-
slut, bifogade han det belopp, hvartill
han trodde vitet för kontraktsbrottun-
gefärligen uppgå.

Teaterns humane chef kammarherre
Buren reatituerade det öfverlämnade
beloppet och vidtog genast åtgärder
för att utjämna konflikten. Ivärklig-
heten lära kontraktets stadganden vara
så drakoniska, att herr Ödmann skulle
få vidkännas ett vite på en fyrdubbelt
sä stor summa, som han beräknat, där-
est han gjorde allvar af sin föresats.

Nu är det att hoppas, att tack vare
hr Buren vår opera skall få behålla
sin omistelige Arvid.

ilen det lär redan finnas fullt med
brännbara ämnen till framtida konflik-
ter i operaluften. Det klagas öfver,
att den famöse musikrecensenten Pet-
tersson-Bergens anda sväfvar öfver sce-
nen och gör sig alt för bred. Hvad
grund dessa klagomål kunna ha är oss
för tillfället ej lätt att afgöra.

Men mycket vore det att beklaga,
om samma mot konstens anda stridan-
de fanatism blefve allrådande på ope-
rascenen som nu i Dagens Nyheters
musikrecensioner.

Aktiebolaget iWien
meddelar hilligr&st olycksfallsförsäkringar.

Generalagenturen för Finland: Mikaelsgatan I.
(L'Urbaines kontor.)

Ii Franska Lifförsäkringsbolaget

|LURBAINE,|
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. 0

Garantifonden: 98 miljoner Frcs. gg)
flfö Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- gö)

ringar af alla slag. Genom samarbete med
ijjfii) sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL>Ur-
tm, bahie et la Seine beviljas de försäkradevid gÄ

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, g£
(Jjs| hvilka fullkomligt säkerställa såyäl(len tor-
iflj| "krade och hans familj, som ock de per- gg)

s^ner, med hvilka han stär iaffiarslörbin- gd
delse för den oundvikliga förlust, som en

(jg& sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- gjg;
ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter-
skänker nämligen, såsom allmänt bekant, ®»
premierna för hela sjukdomstiden ocli utbe-
taiar 3/4 af kapitalet,' om sjukdomen är obot-

'"<is? lig och resten vid dödsfall. *§^
(ftfö Bolaget LTrbaines försäkringar äro |{K)

därför särskildt att rekommendera förher- &*.
(JSSP rar affärsmän, då (let gäller att säkerställa %gf)
4§& större affärsföretag genom lifförsäkring, gj)Jjjf emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-
v^ samma störingar svårare sjukdomsfall all-
(j^ tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- gjg)

ges- och förlagsman stora förluster. (gj^(jjSsp För dessaväsentliga fördelarerfordras
Äfö icke några extra premier utan endast att gJJ1
js? den försäkrade afstår från den årliga vinst- g^iij^ andelen.
(S& Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1 |{g)
g öar/wöh ||

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

Franska Liftörsäkringsboiaget

b>'oi?baine.
Generalagenturen för Finland

V. Helanders
Vin & spintuosahande!

Wilhelmsgatan Nio 4,

L. V. Relander. Telefon 1803Innehafvare■MW

Hulda Lindfors
Korsett

Sundhetslif

Helsingfors, Berggatan 10.

Telefon 2158.

Mikaelsgatan I

bgrafia* eIie r.



W:m. EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinhandel. Ålexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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y CO- c; ed hög-vederbörligt tillstån
af Keiserliga Ryska Med° -
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i-inalstyrelsen i S:t Petersburg
säljes det af framstående bakt
riologer vitsordade och härintill
outverträffadf bakteriedödande
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och olinierade
ii Firmatruck ntföres billigt" -
m Dahlbergs Pappenihandel.
%T§ Aiexandersgatan15.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter

Onsdagen den 15 Mars 1899

Program.
1. Jonatan, Marsch . .
2. Gebirgskinder, Walzer Millöcker

Ziehrer.
Stippé.
Si raufs.

"'). Ouverture, ,:Tanneiihäuse)
1. Nimm sie hm! Polka . .
5. Serenata MoszkowsH

Verdi.a. Traviata Fantasis

7. Ouvertur
8. Espana. Walzer .
9. Cavatina. »Macbeth

Offenbach
Waldteuft
Verdi.
Puccini.
-Richter.11. Romanze.

12. Schlussmarsoh

Herman Lindell
Specialaffär för *% Artist- och I&itmate^al^MQir/iQl6csticH såväl som livarje slag af KJiUmatoWU.

bör man naturligtvis alltid köpa i

l€
lriisatinna gison varande

Morstil garanti för bästa vara

Matematiska & Geodetiskaßinstrument
Östra Henriksgatan

Finlands enda specialaffär i förenämnda artiklar

Grlödritninffsapparaten
är ovilkorligen Q/\FJ^i^ äifl

den bästa ««^\JilCI
B Herman Lindeli, Helsiug

cn_S

it
SS °

I

Ledig annonsplats

i Brefpapper I
jg rikhaltigaste lager af utländska och inhoin- Éi

Stomatol
För tändernas och munnens vård

i de flesta apotek och drogvarv-
magasin i hela Ryssland samt i

S Finska Bokhandeln i S:t Peters-
burg

Nederlag
Wilkens &. Petersen,S:t Petersburg

0. Nutowz, Moskau

Kontor & ]ager

S:t Petersburg,
Liteini prospekt N:o 15

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

5

ib

JBh

P44
Stickade varor

såsom strumpor, damasker, vantar, barnklädnin^argosskostymer, damkoftor, tuavästar, undertröior un-derkjolar m. m. J '

Ullgarn
i flere nyanser och schatteringar från Fmk 5:50 till

Helsingfors, Mikaelsgatan 2
Abo, Slottsgat. J^^^HVibore, Alexander.JHgatan 27

Th Neovius.

Sadu a 20p:i

Helsingfors, Almndersg. 26,

Telefon 169 Wilhelmina a
15 d:i

Jacob Reincke.
iniaHHBBBHOHi

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richtei

Torsdagen den 16 Mars 1899

Proßrara
1. Mit Säck u. Pack. Marsch2. Verborgene Perlen, Walzer
1Ouverture

Weinl
Ziehre
Eossir
Straus

5. Chanson sans Paroles
'i. Potpourri, La Juive'

'eyer-Helmund
. Halevy.

RossV. Ouverture, »Semiramis
8. Illustrationen. Walzer
9. ~< Conzert... _, (Violin Solo Fri. Fränzel.)10. Potpourri, .Manon"....11. Blamengefltister ■■'.'.'.'.12. Schlussmarsch.

Mas>
Bion

>
rrr

Avg. Indy. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Tillverkningen står
under kontroll af filo-

sofie doktor Hj.Modeen.
ywm\

Ledig annonsplats

iiii
~^y^

ovillkorligen erbjodei

:r. va:rra^a i-l^lovilkorligen
den bästa mpHr "^L on välttämättö-

-
399, H "■

-
\ Tivcker

s

S

k Herman Lindell
Erityisliike

alteiliaTjarpiirustustar^cita
f^TP^V^^^^^^^^cTii-ru^iistarpeiia

ostetaan tietjsti aina

■HlTinisiirsiciriKidenkaiiniisfn *&*mrUU> " -VSta PHä *" EI!ITYIS-rHKKEKXÄ välttä..nätt«n.ästi tarjoaa■H ranrimman takuksea tavaranhyrjydestä;L Matcmaatillisia & Gcodctillisiä tijökaluja. |
\J Itä Henrikinkatu.

Suomen ainoa erityisliike edellä mainituissa o.sissa. I

Herman LindelVilld,Helsinki
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