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

»iUtgifves hvarje söndag,onsdag och tredag ket moderata

* N:o 84 Onsdagen den 22 Mars 1899* r
DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg*. 31.i<
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Keskiviikkona MaaliskOnsdagen den 22 Mars 1899
Alennetuilla hinnoillakl. 7,3(1 e. 111

Filharmoonillisen seuran orkesterin avulla

Punaincn laukku.EVA. (A piros bugyéllaris.)

ikter af Richard Voss. I hiineen ja
frän tyskan af Konni Wetzer I-"erenc. Suomen Jalmari Pinne

ie: Konni Wetzer.)

Török Mihåly, kvlätuoma
Hr Malmströn Zsofi, hanen vaimonsa

"
'

Wen FullaHr Klintt
Hr LindriHart fabrikant hän

lodei u Br

nichi Petåk Janos, vanha ) husaari- (Emil Falk.
Boros Dani, nuori Ikorpraali. (Eino Salniela

FTr revisor

Iber Muki. KylannotariWolf.
Wellei

Kosza Gyurka, talonpoika

Leveles Misi, postimies

k MLhiilvn paHr Carlson.
Hr Deurell.
Hr Sjöström
Hr Precht

refve Diiren \ elnkscssa

Herr Konni Wetzer.
Trots sin något antikverade uppränning' blir

Evn" likviil en synnerligen njutningsrik afton. Herr
Kouni Wetzer, som ickt: allenast öfversatt ocli ansat
det tunga, tyska dramat utan äfven iscensatt och in-
öfvat detsamma förtjänar all heder för sitt arbete ocli
ull den möda han 8 detsamma nedlagt. Vi hoppas
att hans förmåga snävt skall tagas i anspråk på
fullt älvar.

Mustalais ELataikters

Palvelijoita, talonpoikiaEva Fröken Svanström
Handlingen tilldrager sig dels hos grefve Diiren

-4">~den närvarandf Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo I'S
ja loppuu k:lo '11.Börjas kl. 7,50 och slutas omkr. 11 0. n SUNDSTRÖMS fotografiatelier

Fabiansgatan 27.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3& Litiörsäkringsaktiebolag:SKÅNE", Brand- G. F. CARLANOER.
Alla aftnar

AftonkonsertMiddagstonsert Hdtol Kamp
från kl. V 24-V26 e. m. cit Wwncr Oamorhostcrn. frän kl. 8 e. 111

stAmlbejrgs jltelier.
\ic\ Aciiijiiir* G. Tahfs

Ylle & TricotvaruaffärElektriska Affär,
Esplanadg. 37 Telef 1727.

jusledningar
A.kta VälsorteraAxa LindholmTelefonledningar,

Ringledningar etc, etc HufViner och spirituösa
Jerkläde

Begär Tapisseriaffär. rtei
Ensamf älin. af Jouvins & C:o's iHjelt & Lindgren

Unionseatan 17. Grer världsberömda handskarAlexandersgatan 7. Telef. 638

MA.GJLSIN DU NORJD.
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Kati

Jacob Cjungwists Totografiska Htelier
fllexandcrsg. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.)

Utför omsorgsfullt och till billiga priser allt fotografiskt arbete saeäl
inom som utom atelieren. Celefon 2453.

22 p. 1899
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af Dr. Lahmanns

Ellen CamttKlins J.H.Wiekels--
/ Columbia,

jy\/)sr\ Hartford <feGarn & Stickningsaffär %ii^ VINIiAXDEL. sV. Henriksgatan 18
!^_>

Filial: St. Robertsgatan 2
£■ >". *g-.^"^ä ARRAKS PUNSCH., Velocipederna jc-'777

"iH Pope Mfg. C:o nldmedalj vid inånga 5? 53 =Ullgarner & hemstickade s numera
leun vid ut-

é3 G. F. Stockmanns Velocipeddepot iiB 895YHevaror. IsN. Esplanadg. 31C V> T*VT£VTvm ATTT Fotografisk Atelier.
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Brudslöjor
kransar, band. spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval b -

Firma H. Elimin
'.) Alf-xarHersgatan '.'.

CtatÉrfsHelsingfors
Smörgåsaffär

Michaelsgatad 2. Telef. 4UI

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.

JULIUS SJÖGREN
lttikaclsgatan 4, Centrals hus

Ylle- och trikovaniaftar.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska

Järnsängsfabriken,
Enda Specialfabrik i Finland för

JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.
Betydligt Militäre än de utländska
Illustrerade kataloger på begäran.

50 AJexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG-
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Utmärkt hårreningsmedel!
Doktor Hornborgs Hårtinktur"

0000 Hindrar mjällbildning och

OOÖO hårets affallande. 0000
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Parkettbiljetterna

Lust- och sorgespel ifem akter ur dagens
Sfork/wlmslif

Ur ..Stockholms Tidnine ar".

I -lenna tidning lästes för en tid se-
dan en annons af innehall, att två glada
och snälla flickor önskade görabekant-
skap med tvä hyggliga och präktiga
karlar för att. ora tycke skulle ömsesi-
digt uppstå, med dem itidernas lopp
ingå äktenskap.

Dylika annonser förekomma ej sä
sällan, men denna hade — alldelesovän-
tade följder. Som ni ska' iå höra.

Två yngre män i verken frappera-
des af annonsen och svarade. En kor-
respondens uppstod, pigg och munter

på båda hällen, och hvad som först af
parterna betraktades som ett uppslup-
pet skämt. BYSralaätte snart alla deras
tankar. Att döma at flickornas Iref.
voro dessa bildade, belästa, konstäl-
skande och väl uppfostrade. De unga
männen blefvo alt ifrigare att fä se
sina hulagudinnor ansikte mot ansikte.
men förgäfves. Slutligen accepterades
ett förslag, att damerna skulle en be-

stämd dag infinna sig å nya operan,
och herrarna skyndade att under upp-
gifven adress sända dem två biljetter
till parkett.

Det var första akten idenna sann-
färdiga historia.

Biand Stockholms befolkning finnes
en klass, som ej, i likhet med snob-
barna och guldkrogsstamkunderna, gör
mycket väsen af sig, men är lika älsk
värd som enkel. Det är tjänstemännens.
Mannen sköter plikttroge;sitt kall, frun
är husets goda, glada tomte, och dött-
rårna intressera sig för alt, som är in-
tresse värdt. Enkelt tippfostrade. enär
pappas lön är liten, men trefliga och
muntra äro de, nöjdamed världen, fast
de gärna vilja utbyta pappas hem mot
ett eget

Häromdagen hade revisor Pettersson
fått en alldeles opåräknad liteninkomst
och beslöt att bereda sin lilla gumma
ett extra nöje. Han gick och köpte
ett par biljetter till nya operan — bara
på andra raden. Herre Ghid! Det blir
ändå en femma. Och så lite konfekt
till mor och ett glas punsch med apol-
linaris till gubben själf. och spårvagn

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

IFotografiska, artiklar
Fonografer.

och garderobstioöringar — det går min-
sann till pingar ända.

Och herrskapet skrudade sig, putsade
kikaren cch trippade gnolandeomkring,
glada öfverden väntade högtidsstunden.
Lilly och Selma vororiktigt afundsjuka,
men de fingo gå en annan gång. och
som snälla döttrar unnade de mamma
lika godt som sig själfva.

Revisorn med gemål gaf sig af.
Det var andra akten.

111.
ILur det nu var, nngo de båda tele-

fonisterna — eller glömde jag tala om
att det var sädana? — alt flere skrup-
ler när det gälde att träda fram för
siua kavaljerer. De fruktade kanske
att de skulle bli ansedda för okvinnliga,
etter de annonserat si så där, om också
något utbyte af fotografier ej ägt rum.De begäfvo sig till operan, men då desågo vestibulen full af folk. svek dem

modet och de tänkte pä att vända hem
igen, hur snopet det också skulle vara.

Då hittade den ena på råd
När revisorn kom med sin gumma

upp i korridoren, möttes han af ett par
täcka unga damer, som hälft förläget
bådo honom göra dem en tjänst. Hvad
dä? Jo, de hade blifvit bjudna på tea-
tern för en stund se'n då de varituppe
i_ en bekant familj och de kunde ej
hinna hem att klä" om sig. Skulle
inte herrskapet vilja byta sig tillderas
paikettbiljetter — fjärde bänken, ut-
märkt plats?

Revisorn granskade biljetterna och
han granskade flickorna — det tyktes
ingenting misstänkt låda vidnågondera.
Och bytet skedde, fast revisorskan var
orolig.

Det var tredje akten

På törsta bänken sutto två ungher-
rar. ..nystrukna och tmaI', som det he-

CLEVELAND
är den bästa velocipeden

HA KALIi \VASASTJKK\AS Bluisterhan del, SK11WAPMW 4.

Café

HAGELSTAMS BOK ANDEL
(Hotel Kamp.)

Förbättringar äro numera vidtagnalHSP
väl kontorsbläckhornet

Vimrjoio Non plus ultra

l^^^^k Rullpenntorkaren.

BODEGA ESPANOU
Helsingfors

Försäljningiparti och minut at endastäkta andska
VINER &

SPIRITUÖSA.
Ständigt tager af färdiga

BARIKLADER,
Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsiratan 2.

K. F. Larsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

serverar bästa linnbadstu, karbad, halfbad
tallbarsbad. sprit- o. terpentinsångskap.

Telefon 20 27

jA.ls tletaolagot

IRIS
29. Fabiansgatan 29'

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

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

Ledig annonsplats

ENG m s il-ETABLISSEMENT!
V. C. Branch.

N. Esplanadgatan 19 Privatbankens hus
1 tr. upp

Rekommenderar sig
hos den ärade

publiken
SiÄI

Specialité.
Dräkter för sa=

longen

Filharmoniska Sällskapet.

populära
rorsdag6n <len ~l'-\ Mars kl.

'

Societetshuset

1. Ouverture till -Athalia
i. .Nachtfaller" vals

I. Sniiiuiarniiiiiii', svit

5. Quintett (Porellen) för piano, vi(
lin, altviol, violoncell och köl

Allegro vivace. Andante. Scherzo
Thema con variazioni. Kinalt

(Fröken Selma Kajanus, Herr.:Hugo Olk. Max Schulz
Otto Hutschenreuter och I).Schmuglevski.)

i. Herodiadi

tralias

von Saba"

7. Solvejgs-sång

6. Ballet-mnsLk ur op. BDie Kiini.uin

s. Björneborgarnes marsch

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN

//A MMOND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

IIelsin g fo rs,

Generalagenter for Finland& Skandinavien

65:1e

Proqram

Paus

Paus

som finnes är

8 e. ni

Mendelssohn
Strausa

Massenet

Eajanus

Schubeii

Groldmark

N/ilhelmsgatan N:o 5
Telefon 13 75

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table cThote & å la carte

SundsTFiTm^s



AXEL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch Guldmedalj i Paris 1889.
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Hagasundsgatan 2

snedt emot Brandkårshiiset

»**?? Flor *****
stort sortiment.

af siden och sammetsbrokad

Kragar & Boas Stina, hennes piga.
Stal. brukspatron.
Selma, lians dotter.
Mamsell Bom. guve"^r
Ingeborg. valltiirkaHH
Östing. i'. i^iMii^B

Franska handskar,
Fichus, Cravatter,

Jaboter,]M[erveilleux
Sammet, Chiffon,

Hattar, Baretter,
Skinnmössor,

Sorghattar m. nu.

Allt till billigaste priser.
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Borgå-Porter.
Vällagrad,

Omtyckt

OOQQQQQQQ

Samßrini cfiestaiirant
Champag-ne

ig Mont de Bruyére
£ säljes iminut hos de flesta Herrar handlande

IM tlonc

0

COo
CO
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§ Ius a i?

Välsmakande

af fjeder och plym

Efterfrågad,

Serveras a alla stnrr^^^^^^^^^H■v. Partilag-er hos
Ernst ToNandet^

5. Magasinsgatan 3. Tel. I^Tö

Interna

EN Folkteatern.
(Studenthuset)

Predagea den -U Mars kl. > e. ni

Nerkingame.
MusikenFolkpjes i 3 akter med B&ng af A. Anrep

af C. Littmark.

Personerna
Sven Jansson i Lekhyttan. >..\mai
Sven. ] un* sor^^niJpiTt^^^^^H
Mor K;ttrii:;B
Lasse.
Olle Lek. muXTH

rik ber-rsmansenkasexmana

nu kyrkovaktai

Folk af begge könen.
Händelsen tilldrar sig vid Lekhytte by i Yester

Nerrikt

Emellan l:sta och 2:dra akten anses '2 månader
och emellan 2:dra och 3:dje omkring 1 år hafva för-
tiuti;.

Dörrarna öppnas kl. "., 8 e. m. Representationen börjar
kl. 8 e. m. och slutar omkr. kl. II e. m

Hvita biljetter
Biljetter säljas alla dagar från kl.

10—
4 iO. V.Laurents tidningsdepot samt

representationsdagen äfven å Studenthu=
set fr. kl. 5 e. m.
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Franska Lifförsäkringsbolaget

t LUR B Al NE, I
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. %

Garantifonden: 98 miljoner Frcs. 0}
(fe Bolaget meddelarfördelaktigaftyrsak- äg)
V^ tingar af alla slag. Genom samarbete med gdAil -jnk- och olycksfallforsakringsbolagetL'l'r- %*);

liaine et la Seine beviljas de försäkrade vid 0\
/?t» sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,

"5^ hvilka fullkomligt säkerställa saval den fiir- >?!//
(g*, krade ocli lians (familj, sotn ock de per- £?/\

t ner, med hvilka lian står i allatsförlmi- ~J^'ifc' ilclsc iur den oundvikligt förlust, som en *>>(/
(^ sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 0J)v>u '

er 6n olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- £*§z? skänker nämligen, sasoin allmänt bekant. >z(/
(^ premierna tör hela sjukdomstiden och utbe- &ft>^ nuar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- '^j>!^ lig och resten vid dödsfall.
(Ä; Bolaget L'Urbaines försäkringar äro 4ifi\<
\u^ därför särskildt att rekommendera fiir lier-

rar aflarsiiiiin.då det gäller att siikerstiilla
större affärsföretag jrenom llffßrs&krlng, 0\Vrv c-medan sjukförsäkringen motvärkar de led- ffd
samma störingar svårare sjukdomsfall all-

Ä& tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- 0)
Vry ges- och förlagsman stora förluster.

För dessa väsentliga fördelar erfordras
fä> icke några extra premier utan endast att 0)>\,. den försäkrade afstar frän den ärliga vinst- \,v^

andelen. S/
■(^ (icncralagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1 0\

Qarlvon Jinorring.
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REALISATION
Nya Glasmagasinet,

3 Mikaelsgatan 3

Till liiljil af gårdens ombyggnad och före-
stående lokalombyte ser mig nödsakadatt fort-
sättningsvis realisera mitt rikhaltigalager af&kta
Kristallvaror (Kosta) Glas och Porsliner m. m
proc. 10. i5& 20 proc. rabatt.

Oscar

Aktiebolaget iWien
meddelar billigast olycksfallsförsäkringar.

Generalagenturen Tör Finland: Mikaelsgatan I.
(UUrbaines kontor.)

tionella (Mvcksfallsförsäkrings
J o

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

Hulda Lindfors
Korsett

Sundhetslif

Helsingfors, Berggatao 10

Telefon 2158.

Franska Liftörsäkringsbolaget

hSlåpbaine.
Generalagenturen för Finland: Mikaelsgatan I

V. Helanders
Vin & spirituosahandel

Wilheimsgatan Nio 4,

Innehafvare L. V. Relander. Telefon 1803

raden alls inte roligt
—

de ångrade
sin dumma tveksamhet, men lör sent.

Ty de viste ju ej hvar herrarna sutto— tillfallet hade säledes oåterkalleligt
gått dem ur händerna. Skulle de dä
aldrig träffa dem?

Hvad skulle de sagt, om de vetat
hur kvällen skulle sluta?

V.

Femte akten är lätt att gissa sig
till. Ungherrarna gjorde visit, blefvo
väl mottagna, koinmo åter och äro nu
som barn ihuset hos revisorns.

Men hvad de aldrig kunna begripa
är att både Lilly och Selma på det
skarpaste fördöma alt skämt med hjär-
tesaker, giftermälsannonser och dylikt.
Och de kunna inte lata bli att blinka
mot hvarann, sägande:

Så'na små komediantskor!
.Men de äro kära öfver öronen och

förlofningen skall eklateras till påsk.
Inom sig ha de beslutit, att när de väl

fått de små sötungarna under fru-
mössa, skola dessa nog fä bekänna kort.
Pytt ock!

"Men detta ma vara en varning tor

alla som skrifva frieriannonser. Byt
aldrig bort biljetterna: Då får en an-

nan skörda hvad du sått.
Henrik TIV"

-*">-

Notiser.
— Hofteatern i Dessau firade ny-

ligen sitt 100-åriga jubileum med en
festföreställning. Efter en ouvertur af
hofkapellmästaren A. Klughardt upp-
fördes ett af W. Hosäus författadt fest-
spel Im Vorzimmer der Intendanz",
vidare den komiska operan nDas rothe
Kappohen" at Dittersdorf och Kotzebues
lustspel Das Epigramm''.

— Herman Brag, den äfven frän
O. D:s besök härstädes kände förträff-
lige svenske sångaren vid Dresdner-
operan, står i hög gunst hos publik och
kritik. Om hans senaste roll, lorden i
Fra Diavolo", skrifver Dresdner Xachr

bland annat

Herr Brag förtjänar att nämnas i
örsta linjen. Han förkroppsligadeden

resande engelsmannenstacksamma, utom-
ordentligt drastiska figur i alla scener
lika värksamt och med slående komik
utan att sjunka ned till karrikering.
Han var alltid lord Cockburn . ..

— Skådespelet .Der Hexenkes-
sel" af G. Engel väckte bifall a Tha-
liateatern i Hamburg. Som förpjesgafs

enakts folkpjesen -JungferImmergrun"
af Wildenbruch, hvilken äfven slog an.

— Tscheckiska nationalteatern i
Prag gjorde lycka med den nya prie-
belönta operan nEva" af Jos. Förster.

— Berlins teatrar. A Nya k. ope-
ran (Kroll) rönte den nya operan nWir
siegena af Paul Geisler bifall vid för-
sta uppförandet. Handlingen rör sig
kring en episod frän sjuåriga kriget:
räddningen af Fredrik den store, som
genom förräderi af schlesiske grefven
Warkotech råkat i stor fara. Åt Geis-
lers musik förläna koral-, marsch- och
dansmelodier en nationel prägel, skrif-
ver en recensent. Kompositören, som
själ t anförde sin opera, blef framkal-
lad. — A Theater des Westens skör-
dade italienska sångerskan Elena de
Teriane i Giordanos opera ..André
Chenier" som Madelaine de Cogny
lifligt bifall. — A Centraltheater slog
Andråns operett ..Die Puppe" utomor-
dentligt an.

" -«► "

ter. Och deras ögon spejade otåligt
efter att fjärde bänken skulle bli upp-
tagen. Två platser — just de, som
de hade i kikaren — stodo lediga en
lång stund och ynglingarnas otålighet
växte med hvar minut.NA, ändtligen!Dörren öppnas.

Hen hvad var detta? En man med
silfver ilockarna och en synbarligen
mot 50-talet sig närmande fru!—

Lurade! Ömkligt bedragna!
Och de skuro tänderna helt tyst.
Dä ljusnade den enes anlete.

Svärfar och svärmor, du! traskade
han till den andre.

Hahä! Kanske det! Treflig gub-baknyffel, tycks det. Trind gumma, du!
länder mellanakten gick revisorn ut,

ingherraniii likaså. Med vanlig stock-holmsk ledighet inleddes ett samtal,
Presentation skedde, ungherrarna bjödo
Pä ett glas punsch ocn samtalet biet
alt lifligare. Snart viste de att revi-
sorn var gift och bodde där och där~ de hade gemensamma bekanta, för-
s ås. Ynglingarna voro behagligaungaman- Man talade om sina förhållanden
Och revisorn talte om mor och Lilly
°ch Selma
' Ser du! sade den enes blickar.

vestibulen presenterades de för re-
visorskan och det blef supé på Opera-
källaren som afslutning.
.Emellertid hade flickorna pä andra

fcnn^i f lateiierr



W:m. EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinhandel. Ålexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

iléJftttitflÉMfeitllÉ^lt JlållM

Ned högvederbörligt tillstånd
af Kejserliga Ryska Mcdi- Prenumereracinalstyrelsen i Srt Petersburg

säljea det af framstående bakte-
pa

riologer vitsordade och härintill*
oöfverträffadt bakteriedödande
medlet PropÉÉPersönerva

Karl,hertigaf Södermanland,riks-Stomatol föreståndare
Arvid StäJarm, krigsöfrerateiFin

land

Förtändernas och munnens vård per telefon N:j 13 57 kl. 12—4,

i de flesta apotek och drogvarv-

Johan Fleming, son till Klaes
Fleming och Ebba Stenbock .

Olof Klaesson, naturlig son till
Klaes Fleming, adopterad. .

Ericus Erici, biskop iÅbo . . .
Joachim Scheel, befälhatVare pä

hertigens flotta
Daniel Hjort
Ebba Stenbock, enka efter Klaes

Fleming
Sigrid, Stålarms dotter . . . .

magasin i hela Ryssland samt i Prenumerationspriset for säsongen
Imai) inklusive hembärninqFinska Bokhandeln i S:t Peters- (sept.

Nederlag
per månad 75 penni

Wilksns &. Petersen, S:t Petersburg
0. Nutowz, Moskau Tvänne borgare i Alio

PfiSsT" Annonser emottagas å Programbladets
kontor Mikaelsgatan 1, 2 tr. upp (L'tJrbaines kon-Kontor & lagei
tor) kl. 12— i, tel. n:o 13 57S:t Petersburg,

Liteini prospekt N:o 15

!WPFIWWIWfP!T?IW

Fredr. Edv. Ekberg. Avg. Info. lartwall.ii Brefpapper
sjljyj rikhaltigaste lager af utländska och inhcm-
||j| ska sorter, linjerade ocli oliniorado.

Mineralvattenfabrik ffi^^wy B/vira a 1^ m̂Bageri&Konditori. Helßinefors. Aloiandorsg. 26,

15 o:i

52 Alexandersgatan 52 hos

;*£; Firmatryck utföres billigt.

Ig Dahlbergs Pappenhandel.
'?& Alexandersgatan 15.

Cillverkningen står
der kontroll af filo-
b doktor Hj, Modeen.

un
sofiHelsingfors Jacob Remeke

MIIIMUWLJhMStiIBMIBfIi

Hotel Kamp.

I>urg

SVENSKA TEATERN.
Torsdagen den 23 Mars 1899

kl. 7,M e. ni

Godtköpsföreställning

För 7:d gängen

Daniel Hjort*
Sorgespel i5 akter med 4 tablåer af J. J. Wecksell

Hr Erlin

Hr Malmström

Hr Klintberg.

Hr Hultmau
Hr Deurell.

Hr Lindh

Frk Bock

liatri. . . . . , , , Fru Kriiiuli.-r.
Erik Brahe i , ,■, ■ (Hr Carlson.
Laurentius Paulinus) «,

° |Hr Deurell.
"""Z^"'d I »X |,r aUn.■ Fredit.

Hi- Sjöström.
En soldat på slottet Hr Lindh.
En fångvaktare . Hr Stavenow.
Oificerare på slottetiAbo.

o
En parlamentär. Soldatei

Menighet iÅbo, Gäster.
) Hr Arthur Lindberg från Inhemska teatern
■) Debut af Frk. N. Luther.

Händelsen tilldrager sig 1599 pä Abo slott io
dess närhet

Börjas kl. 7,50 och slutas omkr. 10 e. i

Telefon 169

Fmk 5:

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.
Wiener Damen-Orchester

G. Richtei.

Onsdagen den 22 Mars 1899 Torsdagen den 23 Mars 1899

Program. Program.
Von der Puszta, Marsch . .
Herbstrosen, Walzer . . .
Ouverture, Martha" . . .
Blau \reilch.en, Polka .
Auflbrderung zmn Tanz .
Was gibfs Neues, Potpourri

< hiverture. ,Qberpn"
Morgenblätter. \\al*
Scene de Ballet . .

(Violin Solo Pri. Pränzel
Potpourri, Faust"
Engelska Patrullen
Schlussmarsoh.

Herman Lindell. C Herman LinderSpecialaffär för
$" Artist^ och ißitmaterial^^

(Birßalßasticli Bånu som hvarje siae af *3*iimaiQrial
'SCaitcilia ja

KjCarpißßoja seki kaikeßiaataMa f^iirusiusiarpsifa
bör man naturligtvis alltid köpa i ostetaan tietvsli aina

->»^ Piirnstnstarpeidenkaupasta *&&■ISÉiiiialcrlnli^liniidHnl
önai^lfiisaniiiiii s&sobi varande Sl>l.( lAI.-AFFÄK- orillkorlisen erbjndei Slita syvstä etta se ERITYIS-LIIKKF.OÄ välttä'tiiittömii>titar.joaa

Miuriimuan takauksen tavaran liyvTrdestä.största sraranti för bästa vara

Matematiska k Geodetiska
■ I Östra Henrik sgata^^^^^^^^H

Finlands enda specialaffär i förenämnda artiklar

PNl^^^^^^^^ocktilM^ök^^
Itä Henrikinkatu,

Suomen ainoa erityisliike edellä mainituissa osissa

Glödritningsapparaten■VJI jT^f|#4 » är ovilkorligen
S>*3WJIILI den bästa

Hiilipiirustuslaite
on välttämättö- 1-s*4^ on välttämättö-

mästi paras mästi paras
är ovilkorligen

den bästa - Herman Lindell, Helsingfors saadaan ainoastaan Herman LindelVillk', Helsinki

H:fors 1899, Hutvudstadsbladets

£1

Reh
Strauss
Flotow.
Richter
Weber.
Richter.

Weber
Straass
Beriot

Gounod
Asch.

,J^

"

Stickade varor
såsom strumpor, damasker, vantar, barnklädningar,
gosskostymer, damkoftor, tuavästar, undertröjor,un-
derkjolar m. m.

Ullgarn
i flere nyanser och schatteringar från Fmk
högre priser

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

Th Neovius.

instrument

*
l€

SpanischerMarscli . . . .
Hochzeitsklänge, Walzer . .
Schauspiel-Ouverture
Liebesgliick
Finale, ,Lucretia Borgia"
Rciseerinnerungen, Potpourri

Ouverture, »Yelva" ....
An der blauen Donau, Walzei
Cavatina, Macbeth" . . .
Potpourri, La bohérne" . .
Briillopsmarsch
Schlussmarsch.

Erityisliike

Strauss
Brändk
Kremser.
Donizetti
Richter.

Keissiger
Strauss
Ver-li
Puccini
Södermann

o
c
>
>

r

Nya Tryckeri

Erviti

K

C
i


