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Teatrar och Konserter./ BAD\
/ CENTRAIA
/ Tarmlnfts- och \
/ Basängbad rekommenderas.\

1899.N:o 78

DANIELNYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
SUONI. TEAATTERI.SVENSKA TEATERN.
Keskiviikkona Maalisk. 8 p. 1899

Filharmonillisen seuran orkesterin suosiollisella avullaOnsdagen den 8 Mars 1899
PIKKU POIKANI.kl. 7,30 e. m 1-näytöksinen näytelmä. Kotimainen alkuteos

Henkilöt

Sobißöpsförasiällning
För sista

Jalmari, kielenkääntäjä ....Oskari Salo.
Elise, hanen vaimonsa ....Kam Eautio.
Apteekkarinrouva,Elisen äiti . Olga Salo.
Lääkäri Taayi Pesonen.
Rouva Eklöf Mimmi Leino.
Palvelustyttö Hilma Rantanen
Talonmies Pietan Alpo.
Sanantuoja Eino Salmela.

Tapahtuu Helsingissä, Huhtikaussa löbl.forman tfcnscbcl.
Skådespel i 3 akter af Gerhard Hauptmann SALIYIIN TYTTÖ.

Kirjoittanuti-näytöksinenkansanelämän kuvaus
Juhani Sjöström. Säveltäny^^BEmil Sivori

Henkilöt
Mika Karppala,talollinen, les-Henschel. forman.

Malin, hans husti
Hanna, piga hos

kimies Otto Närhi.
Hemmo Kallio
Olga Salo.Bertha

Jyrki, hanen kasvattinsa
„Relka-leski", tilanomistaja
_Helkan-Kalle", hanen poik.
Helkan ruotimuori

Hr MalmströmWalther, h
Siebenhaai hotell

Hr Klintberg

Evert Suonio.
MimmiLähteenoja
Taavi Pesonen.
Pietari Alpo.
Onni Savola.

.C.riiii Svanen
wrend ,(<riiaWermelskirch

Svanen Hr Svedberg
skirch Alma Auer

KyTfffmues
Rikko-rujo'
Kylänpoika
H.ta
Aili \ kylanmtöjä
[nkeri j
Salmin rvttrß

Adolf Berlin
Fru Werm'
Franziska,
Georg, kyp
Fabig, han

Hr Hultman.
Hr Stavenow
Hr Lind.

Tyyne Finne.
HilmaRantanen.
Sirkku Hertzberg
LilliHögdahl.
lisakki Lattu.kusk

Hr DeurellHaufl Maksima, hanenisänsäVSalmilaisia
Nasto, hanen äitinsä
Art/hur.heidänrcnkinsäJ

Milnmy Leino
Eino SalmelaLila Karl

Hildebran Hr Erlin.
Hr Carlsson
Hr Sjöström

,1mistarinaiOrupert, vet
En brandsol

Kanssa Ilmeeltä ja Sa
Tapahtuu Hiihtolanpitäjän llmeei

lassa" kesällä, nom 30 vuot
i kylan tuppijuht-
a takaperin.

alkaa k:lo V2B
I.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö
ja loppuu k:lo Vi'Börjas kl. 7,50 och slutas omkr. 10 e. m. SUNDSTRÖMS fotografiatelier

Fabiansgatan 27.

Lifförsäkringsaktiebolas:SKÅNE", Brand- G. F. GARLANOER.
Alia aftnar

AftonkonsertAlla dagar Hotel ICäiHP
från kl. Va4—726 e- "»■

från kl. 8 e. m

STAHLBER&S A.TELIER.
G. Tahfs

Ylle & Tricotvaruaffär\ic. Autipii»'* Jacob Ciunga^i^ts Totografiska Hteller
flkxanflmg. w (ing. fr. fiagasunasg. 2.)

Utför omsorgsfullt och till billiga priser allt fotografisk arixtc såväl
inom som utom atdieren. celefon 2453.Elektriska Affär, 7e/ef /727,Norra Esplanadg. 37

Välsorteradt lager, billiga priser,Akta
Hnfvuddepot af Dr. Lahmanns un-

derkläder.
Telefonledningar,

Ringledningar etc, etc
Axa Lindholm

Tapisseriaffär,
Alexandersgatan 7. Telef. 638

väl och crkänHt Irdn la-

Begär

Uiner och spirituösa
direkt importerade från utlandethos

Hjelt & Lindgren.
Unionsgatan 17.

Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i
Grenoble världsberömda handskar.

MA.GJLSIN nU NORD.
Ellen Catnttielins pe X^ftrlcistoorömda,amerib-anSULa

V - /
Garn & Stickningsaffär 7^

V. Henriksgatan 18.
Filial: St. Robertsgatan 2 Äiii

iii
&9&T?

Rekommenderar sitt välsoiterad
tillvärkade af Pope Mfg. C:olager af

Ullgarner & hemstickade erhållas numera i
G. F. Stockmanns Velocipeddepot

Yllevaror.
N. Esplanadg.Tk A\ T¥¥ Fotografisk Atelier.

JLIijLÄJi Porträtter i visitkortsformat å 6 mk, pr dussC. P. BYBI (Catonis fius.>
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Frk. Svanström

fsßJit M|^y (r^^^Fi

Tidning för Helsingfors

Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag

Onsdagen den 8 Mars

Georg Wikströms skrädderi
Östra Henriksg. N:o 1

Lagret är stort och välsorteradt.
I Elegant snitt. Fin Finaste tillbe- i
I höranvändes.Prisenberäknasmyk-
ket moderata.

Cl

Velocipederna

Kontor Mikaelsgatan N:o 3

J,H.Wiekek
YINHAKDEX.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningeniBordeaux 1895.

31



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, SttiLPUbEft 4.
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Järnsängsfabriken,
Enda Specialfabrik iFinland Tor

JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER,
Betydligt billigareän de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.Ärtlite
Bca
"3
<y
te50 Alexandersgatan50.

EMIL REHNBERG
OBS.! Fullständiggaranti

:o#111111 öl.fe^ Sj Den enda värkligt praktiska SKRIF MASKIN

lIA 313iOND,
fe in o si

som skrifver såväl rysk som vanlig skriftMå Finnes på lager hos
cZj ._; ses c^ *

Carl Jacobsen & C:oi£* Helsingfors,
Q=j

Generalagenter för Finland & Skandinavien

Utmärkt hårreningsmedel!
Doktor Hornborgs Hårtinktur" lAGELSTAMS BOKHANDEL

(Hotel Kamp.)
♥»

iOÖOÖS Hindrar mjällbilclning ocli

0000Pris pr flaska 3mk Förbättringar äro numera vidtagna å så-

väl kontorsbläckhornet

Non plus ultraCafé Suedois som

Viihelmsgatan N:o 5 Rullpenntorkaren.
& Aftonkonsert, Table d'hote & å la carte.OPERAKÄLLAREN. Middags-
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Guld och lagrar

Ernst Montanus

Gertrud Elisabeth Mara hade som
hofsängerska hos Fredrik den stort-
-3,000 thaler om året, dä hon från Lon-
don erhöll ett anbud på 1,600 pund
sterling för fem konserter och 2,500
pund sterling tillreseomkostnader. Ko-
nung Fredrik rekade emellertid att
gifva henne fri, hvarpå sångerskan helt
lugnt reste utan tillstånd för att mot-
taga det guldregn hvarmed John Bull
beredvilligt väntade heune.

Då Catalani två gånger sjungit för
Napoleon Ii S:t Cloud skänkte han
henne därför 5,000 francs och förlä-
nade henne en årlig lifstidspension a

12,000 francs; därtill stälde han ope-
rahuset iParis för två föreställningar,
hvilka till-ammans inbringade 100,000
francs, till hennes förfogande. AU
detta vai dock för sångerskan ej på
långt när nog. Efter den andra före-
ställningen iS:t Cloud besökte Napo-
leon divan ihennes garderob och frå-
gade därvid:

Hvarthän beger ni er härifrån, ma-
dame?"

T.ll London, sire."
"Stanna iParis! Jag ger er 100,000

francs och två månaders ferier."
Catalani gjorde tigande en djup nig-

ning och — valde London, där hon
var engagerad med 250,000 francs för
säsongen. Lika mycket inbringade
henne ferierna. Man betalade henne
pä soaréer 5,000 francs blott för att
sjunga God save the King!" och för-
gudade henne på alt sätt, hvilket ej
hindrade att man skrattade sins emel-
lan åt en mängd kostliga anekdoter
om hennes isanning sällsamt utveck-
lade gparsamhetssinne.

Till hennes närmaste beundrarehörde
markis Buckingham, och han inbjöd
„den gudomliga Angelika" med gemäl.
hr von Valabrégue, till sitt präktiga
familjegods, Stowe Castle. Därstädes
bad man stundom den berömda sån-
gerskan att hon skulle fröjda sällska-
pet med sin konst, och hon vägrade
aldrig, utan föredrog älskvärdt åtskil-
liga nummer. Slutligen måste makarne
arstå från markisens gästvänskap, och
vid afskedet trykte hr von Valabrégue
med samma älskvärda leende, hvarmed
hans hustru dagligen sjungit, en biljett

IFotografiska Handels- och Fabriksaktie-B
bolaget iFinland Helsingfors.

IFotografiska, artiklar1
ooi.

Fonoffrafer.
i värdens hand. Markisen bröt biljet-
ten och läste med ej ringa öfverrask-
uing: För sjungandet af 17 vis,.r
1,700 sovereigns", men världsman som
han var ändrade han ej en min, utan
gaf hr Valabrégue en anvisning på
1,700 sovereigns åt madame Catalani
för 17 „arbetsdagar", tillfojande emel-
lertid ett ironiskt beklagande af att
ban ej förut viste af att hr Valabiégue
var firman Oatalanis kassör. Detta
Gatalanis beteende invärkade för öfrigt
kylande på den engelska entusiasmen
lörsångerskan, liksom berlinarne blefvo
uppbragta på den på höjdpunkten af
sitt rykte stående Mara, då denna vid
en välgörenhetskonsert nekade sitt bi-
träde med mindre än att halfva inkom-
sten tillföll henne. Äfven nutida stjär-
nor lata en del dylika drag komma sig
till last; dock måste tillstås att de
flesta stora sångare ooh sångerskor ha
en öppen hand och ställa sin konst i
barmhärtighetens tjänst.

1

&.r 1827 blef Virginia Blasio;som
viste att med samma fulländning
sjunga Zerlina som donna Anna, en-
gagerad vid Operan i Paris med ett
sirligt lifstidsgage af 36,000 francs.
Den numera glömda sångerskan Glos-
lop hade ett liknande engagement med
"25,000 francs gage. Hon uppträdde
pmelleitid pä tre år blott en enda
gång och förtjänade altså på en afton
75,000 francs, kanhända den högsta
summa som en enda föreställning'nå-
gonsin inbringat en sångerska. Hen-
riette Sontag erhöll visserligen för en
benefice-afton iLondon 50,000 francs,
men högre förmådde hon ej bringa det.
År 1849 bekom hon för en London-
säsong mer än 500,000 francs.

Malibran erhölliParisärligen 75.000
francs, en benefice och ferier, hvilka
inbringade henne minst lika mycket.
År 1833 lät hon biuda sig vidDrury-
Lane teatern för 40 foreställningar mot
en ersättning af 80.000 francs och tvä

CLEYELÅND
är den bästa velocipeden

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

Firma H. EUmin
9 Alexandersgatan 9.

CtaÉtfsHelsingfors
Smörgåsaffär

Telef 491Michaelsgatan 2

Finsk Konstslöjd Ototällning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.

JULIUS SJÖGREN
miuadsgatan 4, Centrals bus

Ylle- och trikovariiaffiir.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska

sin|oni-l^onsert.

BODEGA ESPANOIA
Helsingfors

Försäljningiparti och minut af endast äkta utlandska

VINER &
SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

BABIKLABE».
Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
"2 Mikaelsgatan '-l^^^HLarsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

serverar bästa iinnbadstu, karbad, halfbad,
tallbarsbad, sprit- o. terpentinsångskåp.

Telefon 20 27.

yvistietoolagot

IRIS
29. Fabiansgatan 29'

Generalagent för Liberty C:o. Lnxt. London

Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobelintyger, kre-
tonner m. m. Engelska lampor och metallvaror. Möbler
& mattor. Konstnärligt krukmakeri

Uppfyller säkert sitt ändamål
Erhålles öfverallt
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ENG -ETABLISSEMENTETMSKRÅ

V. C. Branch.
Esplanadgatan 19 Privatbankens hus

1 tr. upp

Rekommenderar sig
hos den ärade

publiken

Specialité.
Dräkter för sa=

longen

Filharmoniska Sällskapet.

Torsdagen den 0 Mars

-«""►

Telefon 13 75

som finnes är

Sund s t röm's



AXEL PiHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch Guldmedalj i Paris 1889.
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KÖN Ii BJÖRK IGII
Hagasundsgatan 2

snedt emot Brandkårshuset

m®& Flor €€€€<
stort sortiment.

glusat?
af siden och sammetsbrokad.

Kragar & Boas
Franska handskar,

Fichus, Cravatter,
Jaboter,M:erveilleux

Sammet, Chiffon,
Hattar, Baretter,

Skinnmössor,
Sorghattar m. m.

Allt till billigaste priser.

QOQQQ
Borgå-Porter.
Vällagrad,

Välsmakande

Omtyckt

QQQO©©OQQ

&am6rini dtestaurant.

af fjeder och plym

Efterfrågad

Folkteatern.
(Studenthuset)

Fredagen den 10 Mars kl. 8 e. ra

Abonnement N:o 5
För l:sta gången:

Brun af stånd
och

frun iståndet.
Lustspel i 3 akter af Frans Hedberg.

Personerna
Fru Stabertz, husegarinna
Elice, hennes dotter.
Fru Carlsson, månglerska.
Carl, hennes son, handelsbokhållare
Lotta, hennes fosterdotter.
Stolpe, brukspatron.
Fagerlin, fanjunkare.
Andersson, sjötullvaktmästare.
Frisk, kanonier-korpral.
Nilsson, järnbärare.
Jungfru Lisa, kaffeförsäljerska
Johanne, skänkjungfru.
Anna, fru Stabertz piga.

Folie.
Dörrarna öppnas kl. Va 8 e. m. Representationen börjar

kl. 8 e. m. och slutar omkr. kl. II e. m.

Ljusblåa biljetter,
Biljetter säljas alla dagar fr. kl.

10
—

4iO, W.Laurents tidningsdepotsamt
representationsdagen äfven å Studenthu=
set fr. kl. 5 e. m.
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||Franska Lifförsäkringsbolaget ||

t LUR B Al NE,i
'få Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.
få Garantifonden: 98 miljoner Frcs. ig|
Äg» Bolaget meddelarfördelaktiga försak- ofe'sgf ringar af alla slag. Genom samarbete medI§S sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- Sgjj/
rÄ& baiue et la Seine beviljas de försäkradevid
56? sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, g^ijlSp hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för-
(®§ krade och hans familj, som ock de per- (gj}j

(..jiier, med hvilka han stär iaftarsförhin-ijSs? delse för den oundvikliga förlust, som en *g^)
(*® sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- @h\
jS leren olyckshändelsemedföra. Bolaget efter-

skänker nämligen, såsom allmänt bekant.
premierna för hela sjukdomstiden och utbe- öäjjjj)\n^ taiar 8/4 af kapitalet,om sjukdomen är obot-
lig och resten vid dödsfall'.

(SS& Bolaget L'Urbaines försäkringar äro jlffi)_sg' därför särskildt att rekommendera för her- &j!(^ rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
ifSk större affärsföretag' genom lifförsäkring,

emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-
»Ji» samma störingar svårare sjukdomsfall all-
(jfl^ tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- £8j)

ges- och förlagsmanstora förluster.
***'

Q§§ För dessaväsentliga fördelarerfordras
ÄS ic^e näi?ra extra premier utan endast att @h
;?K den försäkrade afstår från den årliga vinst- ä<i)^ andelen. <*£*}
(®| Greneralagenturen : Helsingfors, Mikaelsg 1. @$\

|| Qarlvon Jinorrincj.

wmwmwmm
Internationella OlycksfallsförsäkringsJ o

Aktiebolaget iWien
meddelat^illiflrast' olycksfallsförsäkringar.

pör Finland: Mikaeisgatan 1.Generalagenturen
(L'Urbaines kontor.)

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

Hulda Lindfors

Korsett

Sundhetsliff

Helsingfors, Berggatan 10

Telefon 2158.
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il Champagne

3 Mont de Bruyére
tQ säljes iminut hos de flesta Herrar handlande

Serveras å alla större
tioner. Partilager hos

hotell & restaura- Ö*

ti
O Ernst Tollander.

S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

j^ealisafion!
Nya Glasmagasinet,

Mikaelsgatan 3. Telefon lo30

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.

Franska Uftörsäkringsbolaget

L>'oi?baitie.
Generalagenturen för Finland: Mikaelsgatan I

V. Helanders
Vin & spirituosahandel

Wilhelmsgatan Nio 4'

Innehafvare L. V. Relander. Telefon 1803

Ett och annat.
liva' ii' det för någe?"

Den härom dagen aflidne i. teaterdirek-
tören Hes.-<ler invigde med sitt sällskap
Stora teatern i Norrköping den 4 de-
cember 1850.

På tal om teaterns invigning berät-
tar N. T. följande lilla lustigahistoria:

Teatern var uppförd och alt klap-
padt och klart för att den första re-
presentationen därstädes skulle kunna
gå af stapeln. Sällskapet, som skulle
uppträda, var redan anländt, och dess
ledare begaf sig nu dit för att taga
det nya Thaliatemplet i betraktande.
Alt befans i vederbörligtskick. Slut-
ligen skulle man kasta en blick in i
klädlogerna. Men några sådana kunde
icke upptäckas.

Hvar äro klädlogerna?" frågades.
Klädloger! Hva' a' det för någe?"

lärer svarats med bred Norrköpings-
dialekt.

Terterdirektören förklarade nu des-
sas ändamål

Ja se, det där ha vi glömt", blef
nästa svar

Man måste nu uppskjuta teaternsin-
vigning, till dess klädloger blifvit in-
rättade och —

en tillbyggnad af tea-
terhuset måste göras,ihvilken klädlo-
gerna inrymdes

beneficer med en garanterad inkomst
af 00,000 francs, tillsammans 14(^00
francs för tio veckor. Följande^^^Bär er
höll hon på en turné genomItalien för
inalles 185 uppträdanden720,000 francs
och kort innan hon dog undertecknade
hon ett nytt engageraent på 600,000
francs

Äfven Ryssland belönade rikligt de
konstnärer och konstnärinnor som vå-
gade sig upp mot norden. Viardotbe-
kom pä ]840-talet för några månader
50,000 rubel, en benefice med 12,000
rubels vinst och en mängd kostbara
presenter i Petersburg. Tenoren Ru-
biai inhöstade på en enda konsert mer
än 50,000 mark, och liknandeexempel
kunna imängd anföras

Men först sedan Amerika bytt sove-
reigns idollars ha dessa oerhördasån
garhonorar uppstått om hvilka Moritz
Strakosch säger att de äro alla tea-
terledares fördärf och orsaken till den
en gång så blomstrande italienska ope-
rans ruin." Andra orsaker ha väl ock
medvärkat därtill.

Jenny Lind hade för sin bekanta
amerikanska turné (1850—51) med
Barnum för 150 konserter på förhand
betingat sig ett honorar af 80,000 dol-
lars. Hennes framgång var emellertid
så storartad att hon snart löste sig
hån sitt kontrakt och fortsatte sitt tri-

umltäg pä egen risk, säsom man vet,
med godt ekonomiskt resultat.
Ivar tid bar den firade Adelina

Patti gjort de tästa affärerna. Hen-
nes högsta iukomst för en afton var
32,000 mark iChicago. På en annan
resa genom nya verlden erhöll hon
20,000 mark iör hvarje afton. Det
finansiella resultatet af en hennes turné
genom Spanien, Portugal och Sydame-
rika utgjorde:iLissabon 80,000 francs,
i Madrid 70,000, i Buenos Ayres
657,352 och iMontevideo 213,795 el
ler tillsammans 1,021,147 francs. På
sin sista Amerikalärd inbergade divan
på fyra måuader och fyrtio representa-
tioner 800,000 francs.

♥ -^Ä--^ w

Notiser._
Å Neues Theater iLeipzig

har för första gången uppförts ett nytt
skådespel »Em Ehrenwort" af Otto
Erich Hartleben", hvilket mottogs med
bifall i synnerhet etter de båda första
akterna. Några scener tröttade,genom
det myckna talet om hedersord, skrif-
ver en recensent, äfven föreföll karak-
täristiken af huvudpersonerna imängt

och mycket full af motsägelser. Roll-
innehafvarne och äfven författaren in

ropades upprepade gånger. På det
allvarsamma stycket följde en ny en-
akts lärs Das Orakel zu Delphi" af
Hänseler och M. Möller, som försatte
publiken i en munter stämning genom
en spåkvinnas rättframma språk och
några komiska situationer.

— Å StadtheateriHamburgmot-
togs den nya baletten Die Braut von
Korea" af H. Regel och J. Hassreiter
ined lifligt bifall.

— Sjukdomsfall på scenen. Vid
senaste föreställning af La Traviata"
pä Westensoperan hade fru v. Tériane,
som redan kände sig opasslig och sjöng
titelpartiet på aftonen för att icke fö-
reställningen skulle beböfva inställas,
den oturen att midt i andra akten öf-
verfallas af en svimningsattack föröp-
pen ridå. Sedan konstnärinnan häm-
tat sig något, genomförde hon partiet
till slut, vid sitt äterinträde och efter
hvarje aktslut hälsad med skallande bi-
tallstecken. Fru v. Tériane muste ome-
delbart efter föreställningens slut till-
kalla läkare och ligger nu till sängs i
svär feber, som för en tid gör henne
otjänstbar

-+"--"♥-

-
~m&itt&B

to ffFäTTäTt eIier.
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säljes det af framstående bakte-
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|^^|Brefpapper
pK? rikhaltigaste lager af utländska och inheru- y

ska sorter, linierade och olinierade
|jj| utföres billigt. p>j|
II Dahlbergs Pappenihandel. ||

Alexandersgatan 15. pji|

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Program
Waf1. Tannhäuser, Marsel

2. Entreacte, Gavotte
Norm

4. Anitra
5. Blilht wieder der Flied Lied Felix.

Verdi

Wagner
Blodek.Intermezzo

A.frikanerin Meyerbeer
11. Auf FlugeLn des (io^^^^B Mendelssolm

DS 8

Ledig annonsplats

Onsdagen den 8 Mars 1899

Stomatol
För tändernas och munnens vård

i de flesta apotek och drogvarv-
magasin ihela Ryssland samt i
Finska Bokhandeln i S:t Peters-
burg

Nederlag
Wilkens & Petersen, S:t Petersburg

0. Nutowz, Moskau

Kontor & laserO

S:t Petersburg,
Liteini prospekt N:o 15

Frcdr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52

Helsingfors

in
i*

<s : i.S'

h
Stickade varor

Bor. damasker, vantar, barnklädniugar.Idamkoftor, tuavästar, undertröior,un-gosskostymer,
derkjolar m. m

Ullgarn
i flere nyanser och schatteringar från Frak B: 50 till

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

TM .Weovlus.

Helsingfors, Aloiandorsg. 26,

Telefon 169

Tillverkningen står i
mder kontroll af fik

soiie doktor Hj. Modeen.
■varnmJUWMIHMyMtIHIIII

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richtet.

Torsdagen den 9 Mars 1899

Program

såsom s

Ang. Ludv. flartwall.I
Mineralvattenfabrik

H-ölx.
Sadu a 20 p:i

Elvira a 15 c/

Wilhelmina a
15 o:i

Jacob Reincke
i 1'HIiIIHIIiHII" '"■■"l

-

Ledig annonsplats

1. Sommernachtstraum, Marsch
2. ISommarkväll, Walzer . .
3. Ouverture, La gazza ladra"
4. Herzensglöckeri,Gavotte.
5. Intermezzo, Paacliacci" . .

7. Ouverture. Oberon
8. vergiss mich nicht
9. Conzerto vor

(Violin Solo Fil. Frenzl.)
10. Potpourri, Faust"
11. Mit der Mandollme
12. Wasa Marsch.

Mendelssohn
Merikantc

Looncavallo
Verdi.

Weber.
Makbeth
Beriot.

Tuugmann

m

■*■»

mm

HERMAN LINDELL
Specialaffär för *¥& Artist- och Mitmaterial^^

&irßolB(2Siicli såväl som hvarje slag af fsii{mat@rial
bör man naturligtvis alltid köpai

m liitimiterfalieliandein l€
enär densamma siisoin varande ..SPECIAL-AFFÄR ovillkorligen erbjuder

största garanti för bästa vara

Geodetigka instrumentP^Matematiska 5Östra Henriksgatan
Finlands enda specialaffär i förenämnda artiklar

Glödritninffsapparaten■%iLf\\4fsti är ovilkorligen">«3UIIUL den bästa
är ovilkorligen

den bästa
erhålles ondast hos Herman Lindeli, Helsingfors

H:fors 1899, Hufvudsta

aan LindellP Her
Erityisliike

'Caiteilia ja SPiirustustarJseitavCarpißfioja sekä haikeniaatnisia
ostetaan tietysti aina

«*s^Kirnsfustarpcidei.kanpasta €€«*
etta se ERITYIS-LIIKKEENÄ välttämättömästi tarioaa
sunriinman takaukseu tavaran hyvjydestä.

Matemaatillisia & Geodetilligiä työkaluja
Itä Henrikinkatu.

Suomen ainoa erityisliike edellä mainituissa osissa

Hiilipiirustuslaite
on välttämättö- Ritf-J^f^ on välttämättö-

mästi paras mästi paras
saadaan ainoastaanHerman Lindell'ill'd,Helsinki

dsbladets Nya Tryckeri


