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cFrogram-tfölaåef
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter./ BAO\/ CENTRAL.X
/ Varmlufts- och
/ Basängbad rekommenderas.\ Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag

| Georg Vikströms skrädderi
Östra Henriks;?. N:o 1.

Lagret är stort och välsorteradt.
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisenberäknasmyk- j
ket moderata.
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SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 12 och Måndagen

den 13 Mars 1899.
kl. 7,30 e. m.

Med biträde af Filharmoniska sällskapets orkester,
För 2:dra gången

Daniel Hjort.
Sorgespel iB akter med 4 tablåer af J. J. Wecksell

Personerna
Karl,hertig af Södermanland,riks-

Hr Erlinlöreståndare
Arvid Stålarm, krigsöfversteiFin-

Hr Malmströmland

Hr Klintberg.Johan Fleming, son till Klaes
Fleming och Ebba Stenbock .

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

Ericus Erici, biskop iÅbo . . .
Joachim Scheel, befalhafvare på

Hr Hultman
Hr Deurell.

hertigens liotta. . ■ ■ ■ ■ iir i^mcin.
DanielHjort -
Ebba Stenbock, enka efter Klaes

Fleming Frk Book.
Sigrid, Stålarms dotter ....Frk Bergroth.
TCatvi " . ■ Fru Bränder.
Vrik Rrabp ■* , i"t " fHr Carlson.Uurentit Paulinus! hes^^ jHr Deurell.

—^f" Baf 1 Sv6rige- JHr Erlin.
Kr Preolit.
11r Sjöström.

Ensoldatpåslottet^^^^^^Hr Lindh.
En fångvaktare . . .'" " " . Hr Stavenow
Plflcerare på slottetiAbo.o En parlaraentar. bolaate:

) Hr Arthur Lindberg från Inhemska teatern
Händelsen tilldrager sig 1599 på Åbo slottioch.

dess närhet
Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10 e. m.

Henri Marteau
Imorgon gifver Henri Marteau äter en konsert

iUniversitetets solennitetssal. Den utomordentliga
kritik, som kom konstnären till del vid hans senaste
besök'härstädes, skall säkert bidraga tillett fullt hus
imorgon förden fräjdade virtousen.

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Maalisk. 12 p. 1899

Alennetuila hinnoilla.
Filharmonillisen seuran orkesterin suosiollisella avulla

PIKKU PO IKAN I.
1-näytöksinen näytelmii. Kotimainen alkuteos

llenki1ö t
Jalmari, kielenkääntäjä . . . Oskari Salo.
Elise, hanen vaimonsa ....Kam Kautio.
Apteékkarin rouva,Eliaen äiti . Olga Salo.
Laäkäri ■ Taavi Pesonon.
Rouva Eklöf Mimmi Lemo.
Palvelustyttö " " Hilma.Rantanen
Talonmies Pieta^ flpo.
Sanantuoja ■■ ■,f» Sa me a.

TapahtuuHelsingissä, Huhtikuutsa 1861.

SALNIIN TYTTÖ.
2-näytöksinenkansanelämän kuva^j

Juhani giKetrnm S;iv.-luiU^^M
Henki1ö t

Mika Karppala,talollinen,les-
kimies

Jyrki, hanen kasvattinsa _
Helka-leski", tilanomistaja

Otto Närhi.
Hemmo Kallio,
Olga Salo.

..llrlLin-Kiillc". Ikuhmi :'"'■
Helkan ruotimuori
Kylänmies
..Kikko-rujo'
Kylänpoika
Heta \
Inkeri j
Mustalais-akka
Salmin tyttö
Maksima,hiincii isiui^ii ■Siiliiiil:n--i;i«
N;isio, hanen äitinsä
\rtlmr,lieidiinrenkinsäJ IH^^HKanssa Qmeeltä ja i i '
Tapahtuu Hiihtolan pitäjän Ilmeen kylan tuppijuh"

lassa" kesällä, tioin 30 vuotta takaperm.

Ovet avataan k.lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B
ja loppuu k:lo 1/M.

Evert Suonio.
Mimmi Lähteenoja
Taavi Pesonen.
Pietari Alpo.
Onni Savola.
Alma Auer.
Tyyne Pinne.
Hilma Eantanen.
Sirkka Hertzberg.
Lilli Högdahl.

Ilisakki Lattu.
Mimmy Leino.
Eino Salmela

ib
©
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Tvänne borgare iÅbo

Kontor Mikaelsgatan N:o 3
C. F. CARLANOER.SKÅNE". Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:

Alla aftnar
AftonkonsertICsisnp

från kl. 8 e. m

STÄHLBERGS A.TELIER.
G. Tahfs

Ylle & Tricotvaruaffär\ic. Aotipiii'*» lacob Cjungqwsts fotografiska fltclier
jnexandcrsg. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.)

Utför omsorgstullt ocb tillbilliga priser «l« fotojfjmw arbete såväl
inom som utom atelieren. Celefon 24 ss.Elektriska Affär, /Vo/ra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser,
ljusledningar fur ng till H:fon Elott. A. B.

Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.

Axa Lindholm Uiner OCh
kt
sVirituosa

TonieOOri^lffar direkt importerade från utlardet hos
IapibbCl Idl101, Hjelt & Lindgren.

Alexandersgatan 7. Telef. 6 38. TJnionsgatan 17.

Telefonledningar,
Ringledningaretc. etc

vSI och epkändt billigast.
— H, : i ni.ttfnt.-il .i;;ji^rMi_^H

Såljor frän la-
t.

— Begär
Ni bestäauner

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

någon

MAGASIN JDXJ NORJO.
eikn Cammclins Åp -j Columbia,

/^K\~7a% Hartford & ts
A;Garn & Stickningsaffär

V. Henriksgatan 18.
Filial: St. Robertsgatan 2 ££££Velocipederna$$$$

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

Ullgarner & hemstickade erhållas numera i

G. F. Stockmanns Velocipeddepot
Yllevaror.

N. Esplanadg.~T
— —

—^^^^.m ■ tjt Fotografisk Atelier.
\J D'XAMII!^ÄÄJU Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk, pr duss (Catonis hus.

'

N:o 80 Söndagen den 12 Mars

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
1899.

J.H.Wickeis
YIIHAIBII.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris iDiplöme d'honneur) vid ut-
ställningeniBordeaux 1895.
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HAKALif WANASTJKUKAS Blomsterhandel, SKILKAiiEi\ -t.

Z 2Éo
Q5
zi
s?
CD ljj*r cd

i- t."

80 å

CD

—
s

QS
&Lm

""
q:

:O
■ nan

231

111111
gg? flJ?
QZi

Utmärkt hårreningsmedel!
Doktor Hornborgs Hårtinktur"

0000 Hirlcirar mjällbildning och QQOO
OOOCD hårets affaliande. CDCDCDO

Cafe Suedois som

Vilhelmsgatan N:o 5
Telefon 13 75

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.
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Brudslöjor
kransar, band, spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval hos

Firma H. Ellmin
9 Alexandersgatan 9.

CtaÉtHfSflljlDlil|lulö
Smörgåsaffär

Telef 4 91Michaelsgatan 2

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
lttißaelsgatan 4, Centrals Dus.

Ylle- och trikovaruaffSr.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland for
JABNSAN&AR 0. MADRASSER.

Betydligtbilligarean deutländska.
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständig garanti.

Filharmoniska Sällskapet.

61:sta

populära V\or\serten.
Tisdagen den 14 Mars kl. V 28 e. m

Societetshuset

-«""►-

■UHUHHHH!
Den enda värkligt praktiska SKJUTMASKIN

som finnes är

UAMMOND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

HAGELSTAMS BOKHANDEL
(Hotel Kamp.)

Förbättringar äro numera vidtagna å så-
väl kontorsbläckhornet

Non plus ultra
Rullpenotorkaren.

BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningipartioch minut af endastäktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Ständigt lager af färdiga
BiK\KLA©KR.

Beställningar emoitages,
Nya Barngarderoben

2 Mikaelsgatan -jH
Larsson.

MARIEBAD
Mariegatan 13,

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

Telefon 20 27.

Als tietoolagot

IIiIS
29. Fabiansgatan 29-

Generalagent för Liberty C:o. Lnit. London.
Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gohelintyger, kre-

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

Ledig annonsplats

ENGELSKA SKRÄD )ERI-ETABLISSEMENTET
V. C. Branch.

N. Esplanadgatan 19 Privatbankens hus
1 tr. upp

Rekommenderar sig
hos den ärade

publiken

Specialité.
Dräkter för sa=

longen

mrnmnsm

Hvad vilda djur kosta,

En titt i bröderna Hagenhecks pris-
kurant.

Det är isanning ett mera ovanligt
jobb att göra i Tilda djur. Vi ha
också endast en sådan firma i Europa,
och det är brödernaHagenbeck iHam-
burg. Men så drifver den firman ock
sin affär på det modernaste sätt. Om
också inte dess handelsresande fara om-
kring med lefvande ormar, med kroko-
diler och giraffer i kappsäcken som
prof, så kan ialla fall hvem som hälst
ledigt välja hvad han önskarileopard-
och schakalväg genom att helt enkelt
rekvirera firmans priskurant.
Iden är upptagen en samling vilda

djur, som inte lämna mycket öfrigt att
önska, och efter hvad jag kan förstå,
äro prisen de mest facila — jämförda
nämligen med hvad det kostar att resa
till Afrika eller Indien och ta djuren
med händerna.

Et lejon i den affständiga åldern af
är, och ett riktigt praktexemplar
på köpet, samt en bengalisk tig-., för öfrigt g.-d moder", får man

sålunda för en struntsumma af 9 tu-
sen mark, eller ungefär hvad endast

skinnet till en varietédivas päls kostat.
Har man sålunda nio tusen maik att
afvara, så bör man, enligt min enkla
mening, förr köpa sig ett lefvande le-
jon och en tigrinna, än klä' upp en
otacksam flicka. Att gå meddet paret
i ett segelgarnssnöre på gatorna, vore
väl bra mycket större reklam, och ett
lejon och en tigrinna hälla en säkert
mycket varmare än en zobelpäls.

Har man inte alt för stora preten-
tioner, kan man nöja sig med ett par
nubiska lejon lör 5 tusen mark. De
äro nu fyra år gamla, men priskuran-
ten säger, att de äro klanderfria" —
och då får man medge, att priset är
ganska hyggligt.

Vill man emellertid ej lägga an på
lejonafvel, kan man nöja sig med att
köpa endast ett exemplar. Det kostar
futtiga femtonhundra mark och torde
ock gifva en fullt upp att göra för
pengarna

Damerna inom djurvärlden äro van-
ligtvis dyrare än herrarna. En nubisk
lejonfru kostar 3,600 mark och en ben-
galisk tigrinna rmed dåliga tänder och
starr på venstra ögat", sina modiga
tolf hundra mark. Däremot kan man
fä en 7-årig Pumaflicka, visserligen
med svaga ögon, men i öfrigt utan

Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-
bolaget i Finland Helsingfors.

Fotografiska artiklar
Fonoffrafer.

skavank", för 200 mark, en sä ringa
summa, att väl hvem som hälst skulle
ha råd att lägga sig till med hvar sin
Purcatös

Högst ipris stå hvalrossarna. Ett
par sådana, för öfrigt det enda i fån-
genskap existerande, väluppfostradt och
trefiigt, kostar 28 tusen mark. Det
vore alt något att ha istället förguld-
fiskar iförmaksfönstret, det!

Värkar priset afskräckande, kan man
ju köpa sig ett par sjölejon för femton
hundra mark eller en nilhäst för tio
tusen. För att inte rent af rekommen-
dera en nilkrokodil, hvilken är så orim-
ligt billig, att man med skäl kan fråga
sig, hvarför iall världens dar vi inte
redan ha hvar sin lilla nilkrokodil. En
töcken, reella fyra fot lång, får man ju
för 60 mark, eller ungefär livad ett
enkelt omöbleradt rum kostar ikvarta-
let. Köper man sig en sådan vän och
sticker in hufvudet i vrångstrupen på
honom, så sannerligen man behöfver

tänka på de tre följandehyreskvartalen
Ormar äro också synnerligen billiga.

Dem köper man nämligen alnvis, och
kostar man på sig lika mycket som för
nilkrokodilen, eller 60 mark, så kan
man få en huggare på 8 fot. Enpyt-
hon reticulata", modiga 23 fot, slingrar
sig dock ända upp till 15 hundra mark.
Men, som sagdt, ormar kan man få till
hvad pris som hälst, och villman nöja
sig med en liten boa constrictorknatting
på fem fot, så får man den för lumpna
35 mark

För fattigt folk kunna särskildt re-
kommenderas indiska schakaler, som ej
stå högre än 25 mark, eller ungefär
hvad en hund kostar iskatt. Upprik-
tigt sagdt, är det också mera uträkning
att köpa sig en schakal, ty den föder
sig själf, och gud vet om inte lagen
har skyldighet att föda äfven den, som
går omkring med en lös schakal.

En liten alligator,lång som en klook-
kedja, kan man få for 10 mark, och

CLEYELÅID
är den bästa velocipeden

Sundsf röm's



AXEL PiHLGREN Torr Genuine Årraks Punsch Guldmedalj i Paris 1889.
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U IR SGRi1Å i
Hagasundsgatan 2

snedt emot Brandkårshuset

Flor €€€€ *
stort sortiment.

g1usa i?
af siden och sammetsbrokad.

Kragar & Boas
Franska handskar,

Fichus, Cravatter,
Jaboter,MerveillevLx

Sammet, Chiffon,
Hattar,Baretter,

Skinnmössor,
Sorghattar m. m.

Allt till billigaste priser.

©00000000
Borgå-Porter.
Vällagrad,

Välsmakande

Omtyckt,

OQQOQQOGQ

af fjeder och plym.

Efterfrågad

i

S:ra Tina de Späda

Italienska operans populära primadonna s.ra
de Späda gifver idag- en konsert iUniversitetets
solennitetssal. med biträde ai de högt värderade
operaartisterna s:r Cokinis och s:r Gandolti. Då
detta är sista tillfället lörHelsingfors publik att

höra och se sin favorit skall h«n säkert ej
komma att sjunga för torna väggar

-+" *+^

||Franska Lifförsäkringsbolaget g
ILURBAINE, t

Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. H
Garantifonden: 98 miljoner Frcs. ||)

tfg| Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- iSjh
Jsg| ringar af alla slag. Genom samarbetemed
s§Sp sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
fl& baine et la Seine beviljas de försäkradevid gfr

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
t§p hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för-
rSfe ,""krade och hans familj, som ock de per- gJV

Soiner, med hvilka han står iaffiirsfiirbin-
(^S delse för den oundvikliga förlust, som en
($& sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- {Sjh)
■>g? ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- g",

skänker nämligen, såsom allmänt bekant.
'(Sb premierna för hela sjukdomstiden och utbe-

taiar 8/iaf kapitalet, om sjukdomen är obot-
\^ lig och resten vid dödsfall. s>^
((§§ Bolaget LTrbaines försäkringar äro

därför särskildt att rekommendera för her- &«.
(^ rar affärsmän, dii det gäller att säkerställa
i^ större affärsföretag genom lifförsäkring,

emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- grf!
■)<» samma störingar svårare sjukdomsfall all-
j^ tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- 0h

ges- och förlagsman stora förluster.
(jjJSp För dessaväsentliga fördelarerfordras

icke några extra premier utan endast att |5>
den försäkradeafstår från den årliga vinst- 3«v

>3ss? andelen.
(^ Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. |g^
É Qarlvon iXnorring. f|

Hfmnwwff
Internationella Olycksfallsförsäkrings

Aktiebolaget iWien
meddelar billigast olycksfallsförsäkringar.

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

Hulda Lindfors
Korsett

Sundhetslif

Helsingfors, Berggatan 10

-O

*s
«§
Q

11 Champagne JJ|

3 Mont de Bruyére a
■ÄsayesimiuuthosdeflestaHerrarliandlande. I

hotell & resServeras å alla större
tioner. Partilager hos

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

<9am6rini cfiestaurant

det är väl billigt, när man tänker pä
vådan att fånga slika smä söta djur.
Iöfrigt upptagerkatalogen en mång-

fald apor, fåglar och kameler och äfven
valda uppsättningar af olika djur till
fixt pris, då naturligtvisen ganska duk-
tig rabatt beviljas. Sålunda kan man
för t. ex. hundra tusen mark i ett för
alt få sju lejon, sex tigrar, en leopard,
tio björnar, två hyenor och fem ulmer-
doggar,

Men man kan äfven få hyra sig en
bättre samling vilda djur, och betydel-
sen däraf för vårt dödasällskapslif be-
höfver jag knappast påvisa. Tänk att,
när man har tråkigt någon gång, kunna
telegrafera efter ett lämpligt vilddjur.
Och hur lätt blefve det ej för en tid-
ningsredaktion att kunna förskaffa sig
en redaktionsschakal t. ex.! Ett argt
djur, som skulle ha tilluppgift att tala
reson med alla dem, som bruka komma
upp och väsnas och påstå att de lefva,
änskönt tidningen dagen förut tydligt
förkunnat deras saliga hädanfärd.

S. T

-«""►-

Fickuret som Metronom

En kvar musiker och en stor del
musikidkare torde vara bekant med

den taktmätare (metronom) man eger i
Maelzels metronom. Denna borde ej
häller saknas i ett musikidkande hem,
då t. ex. vid pianospel, särdeles för
den musiklärande ungdomen, det rätta
tempot vid ett styckes utförande är
af så stor vikt att lära känna, och i
en mängd musikstycken metronomise-
ring är använd. Det rätta vore också
att en komponist genom metronomise
ring angåfve det tempo han afser med
sina bestämningar af hastighetenisina
stycken (Presto, Allegro, Andante, Ada-
gio etc.) och utgifvare af andras värk,

t. ex. klassikerna, borde äfven alltid
använda metronomisering. Så har t. ex.
H. v. Biilow ganska riktig, gjort isin
upplaga af Cramers Etyder. Iförbi-
gående må anmärkas, att man äfven
försökt sig med andra sådana takt-
mätare än Maelzels, men att denna är

mest känd och använd. Fördem, som
icke känna till densamma, vilja vi upp-
lysa att den består af en 20 centim.
hög, pyramidformig trälåda, å hvars
ena sida finnes en lös del, vid hvara
borttagande man ser en med rörlig
vikt försedd pendel och innanför denna
en graderad skala (från öfverst 40
till nederst 208). Genom flyttande af
vikten till olika siffror kommer den
<r3nom ett urvärk i lådans botten rör-
liga pendeln att med längre eller kor-
tare slag angifva takten. Räknadt o'-

vanifrånangifvasålundasiffrorna40— 09
Largo, 72—100 Larghetto, 104—126
Adagio, 132-152 Andante, 160— 184
Allegro, 192

—
208 Presto, efter hvad

metronomskalaD visar.
Isaknad af metronom har äfven ett

vanligt fickur blifvit användt. En me-
tronorn kan man ej medföra hvart som
hälst, det är därför bekvämt att som
sädan kunna använda den allmänt be-
gagnade tidmätare vi ega i fickuret så-
som ersättning för metronomen. Den
danske violinisten och kapelmästaren
S. H. Paulli berättar huru han en gång
gjorde försökhärmed. Vi kunna lyssna
till hvad han själf säger därom. Då
jag", säger han, 1889 stodibegrepp
att anträda en utländsk resa, beräk-
nade jag gängen (den lilla hörbararö-
relsen) imitt fickur efter talen iMael-
zels metronom. Jag erfor sålunda att
t. ex. 50 på metronomen var lika med
6 urknäpp, metr. 100 = 3 urkn.,
metr, 72 = 4 urk., metr. 144 = 2
urkn. o. s. v. Jag kunde då såväl på
operan som ikonsertsalen ögonblickli-
gen med mitt ur kontrollera hvarje
tempo jag ville fasthälla och uppteckna
det på stället, så att jag ännu med
säkerhet kan angifva de af mig hörda
tempi."

Har man sålunda varit i tillfälle att
se ett metronomiseradt partitur eller
klaverutdrag af en symfoni, konsert

eller annat stycke som skall uppföras,
fäster man i minnet eller antecknar
metronomsiftrorna däri, och har man
då tagit reda på och räknat ut hur
många urknäpp, som svara emot den
ifrågavarande metronomsiffran, kan man
kontrollera om vid utförandet rätta
tempot är iakttaget eller icke, eller^
följande Paullis exempel, ef er urknäp-
pen anteckna tempot vidutförandet och
sedan göra jämförelsen mellan det an-
vända tempot ochmetronombeteckniugeD.

Notiser.
— Svenska teatern. Imorgon,

måndag, dä Daniel Hjort" gifves för
tredje gången, framsäger fru IdaBrän-
der Z. Topelii storslagna poem Alex-
ander II".

t*.

j^ealisafioni
Nya Glasmagasinet,

Mikaelsgatan 3. Telefon 19 30

Ibrist på utrymme realiseras un=
der januari och februari månader ett
större parti Gfias- och Porslinsvaror,
m. m. från io proc. t. o. m.20 proc. rabatt.

Oskar Alexsiz.

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

Franska Liftörsäkringsboiaget

b>'yi?baitie.
Generalagenturen för Finland: Mikaelsgatan I

V. Helanders
Vin & spirituosahandel

Wilhelmsgatan Nio 4,

Innehafvare L. V. Relander. Telefon 1803

* t o gfFaTTäleIie r.
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Firmatryck utföres billigt.

Dahlbergs Papperjihandel
Alexandersgatan 15.

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.

Söndagen den 12 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 & lager

S:t Petersburg,
Liteini prospekt N:o 15

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.

Måndagen den 13 Mars 1899

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.

Tisdagen den 14 Mars 1899

Program.
Suppé.
Waldteufel.
0. M.Weber
Richter
Strauss.
Marenko,

7, Französische Lustspiel-Ouverture. .Kelér-Béla.
8. Obersteiger, Walzer Zeller.
i). Ballade und Polonaise Vieuxtemps,

(Violin Solo, Fri. E. Fränzel.)
10. Melodien-Congress,Potpourri . . . Conradi.
11. Finale, Sonambula" Bellini.
12. Schlussmarsch.
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Ledig annonsplats

I Brefpapper
s§;| rikhaltigaste lager af utländska och inhein^

m

Program.
Christiania-Marsch
Tout Paris, "Walzer
Ouverture, »Barbier von Sevilla'
Venetianisclies GondelliedN:o 6
Auf Ski! Polka, (Nytt) . . .
Rigoletto, Potpourri ....

Richter.
Waldteufel.
Rossini.
Mendelssohn.
Richter.
Verdi.

Ouverture.Rubezahl" Flotow.
Tausend und eine Nacht, Walzer .Strauss
Nocturne, Violin Solo Chopin.

(Vorgetr. Fri. F. Fränzel)
Reiselust, Potpourri
Egyptischer-Marsch
Schlussmarsch.

Richter
Strauss

Program.
Brussler Garde, Marsch . .
Juristen Ball-Tänze. Walzer
Ouverture, Tutti in maschera
Paraphrase, Loreley" . . .
Vera Violetta, Polka (Nytt).
»Lucia", Potpourri ....

7. Ouvcrture, Stradella
8. Dolores-Walzer ,
!). Lied ohne Worte N:o 4 ...

10. Spiegclbilder,Potpourri . . .
11. Cosi fau tutti, Oniutetto. . .
12. Schlussmarsch.

Herman Lindell.
Specialaffär för *% &rtisl> och IRitmaterial^^

QirR&WQSUoR såväl som hvarje slag af %^'ltmatQrial
bör man naturligtvis alltidköpai

l€m|ltitei2%t€ ärisgii€ kliaiS€i^liE|
enSr densamma såsoni varande SPECIAL-AFFÄR" ovillkorligen erbjudei

största garanti för bästa vara.

Geodetiska instrumentMatematiska &
Östra Henriksgatan

Finlands enda specialaffär 1 förenämnda artiklar

Glödritningsapparaten■C^/vf^/l^t är ovilkorligen" £ji/llvi den bästa
är ovilkorligen

den bästa
erhålles ondast hos Herman Lindell, Helsingfors,

åuq. LudY. lartwall.
Mineralvattenfabrik

Holsingfors, Almndersg. 26,

Telefon 169.

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

Ledig annonsplats

ItÖlt

/WlVsjL Sadu å 20 p:i

f/1!r Wilhelmina a

il 15 o:i

hos

Jacob Reincke

Richter
Strauss

1. Nioolo-Marsch
2. Les patineurs, Walzer. .
3. Ouverture, .
4. Natalie-Gavotte ....
5. Avs der Heimat, Mazurka
6. Exoelsior,Potpourri . .

Verdi.
Neswadba,
Richter.
Donizetti.

Plotow.
Waldteufel.
Mendelssohn
Richter.
Mozart.

Herman Lindell.
Erityisliike

IDaiteilia ja Piirustustarf>eitafJ£avpifinOja -■i.;; i.aik-iiiii.-iini..;,, (Tiirus/usfctr/joifa
ostetaan tietysti aina"^ Piiriistustarpeidenkaupasta m&

Siitä syystä etta se ERITYIS-LIIKKEENÄ Yälttämättöniästi tarjoaa
suurimman takauksen tavaranhyryydestä,

Matemaatillisia & Geodetillisiä työkaluja
Itä Henrikinkatu.

Suomen ainoa erityisliike edellä mainituissa osissa

Hiilipiirustuslaite
on välttämättö- G^f;^46 on välttämättö-mästi paras >JUIIU mästi paras

saadaan ainoastaanHermanLindell'illa,Helsinki
H:fors 1899, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri,


