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NTidning för Helsingfors
G» Wfetiöms skrädderiTeatrar och Konserter. Östra Henrik-t:. N:o 1/ BAD\

/CENTRALA
/ Tarnilnfts- och
/ Basän^bad rekommenderas.

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

Utgiives hvarje söndag, onsdag och fredag ket moderata

1899N:o 85 Fredagen den 24 Marsz<
o DAN T EL NYBLIN, FOTOGRAF. Fabiansg. 31.
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Lördagen den 25 Mars 1899.
kl. 7,311 e. m.

4:de Folkföreställning.
Med biträde af Filharmoniska sällskapets orkester

För B:de gången

©aniel Hjort.
Sorgespel i5 akter med 4 tablåer af J. J. Wecksell

Personerna
Kar) hertig af Södermanland, riks-

Hr ErlintöreständarH
Arvid Stålavin,krigsöfversteiFin

land Hr Malmström
Johan Fleminsf, son till Klaes

Fleming och Ebba Stenbock
Olof Klaesson, naturlig son till

Klaes Fleming, adopterad. .
Ericus Erici, biskop iÅbo . . .
Joachim Scheel. befälhafvare på

hertigens flotta
Daniel Hjort
Ebba Stenbock, enka efter Klaes

Fleming

Hr Klintberg.

Hr Hultman
Hr Deurell.

Hr Lindh

Frk Bock
Sigrid, Stålarms dotter . . ■ ■—

— — —
Katri, Fru Brandei
Erik Brahe i._, ■, " „ fHr Carlson.
Laurentius Paulinus! jm.
Biskop Petrus af f q,„'.;,.„ I

Wp.xiö i Svoll»re- JHr Erlin.
H Precht.

Sjöström
Jjindh.En soldat på slottet<H -S -Ö« S »
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Tvänne borgare iAbo En betjänt hos grefve Duren
En betjänt hos Elimar . .
En vakterska. . . Hr Stavenow.

En parlamentär. Soldater ) EvaEn fångvaktare ......
Olficerare på slottetiÅbo HandlhigeutilldTäsersisaélshos grefye Dliren

dels i en mindre residensstad. TidenMenighetiÅbo, Gäster.
') Hr Arthur Lindberg från Inhemska teatern
') Debut af Frk. N. Luther.

den närvarande

Hörjaskl. 7,'m ocb slutas omkr. 11 e. niHändelsen tilldrager sig 1599 på Åbo slottiocli
dess närhet

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10 e. m. SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3SKÅNE", Brand- & Lifförsäkripssaktiebolas: C. F. CARLANOER.
Alla aftnarAlla dagar Hotel Kamp AftonkonsertMiddagskonsert

från kl. 724— V26 C m. M/zVwrr Damorhostern, tian kl. 8 e. m

STAHLBERGS A.TELIER.
Jacob Ciungqvists Totografisßa fltclicr

fllcxandcrsg. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.)
G. Tahfs

Ylle & Tricotvaruaffär
.\i«\ Anlipiu'*

Elektriska Affär, Utför omsorgsfullt och till billiga priser allt fotografiskt arbete säoäl
inom som utom atelieren. Celefon 2453. Esplanadg, 37 Telef 1727.

tjusledningai- Yälsorteradt lager, billiga priser,Akta
Telefonledningar,

Ringledningar etc, etc Hufvuddepot af Dr. Labmanns un-Axa Lindholm
Tapisseriaffär, derkläderväl r ;1 crkjind lligast

Viner och spirituösa
direkt importerade irån utlardet hos

Hjelt & Lindgren.
Begär
»■itftmiTi.» r

g" 1re* materiala, apparalcr
alltid kostnadsftirslag o. yrisku

■" nayonaalnggnmg!
Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i

Grenoble världsberömdahandskar.Alexandersgatan 7. Telef. 638 Unionsjratan 17

MA.GA.SIN JDU NORD.
€lkn Catntnelins

Bvedetteß 'vJkGarn & Stsckningsaffär
V. Henriksgatan 18.

Filial: St. Robertsgatan 2 Äi-i'Velocipederna :C-
999^Rekommenderar sitt välsorterade

tillvärkade af Pope Mfg. C:olasrer af

Ullgarner & hemstickade erhållas numera i

G. F. Stockmanns Velocipeddepot.Yllevaror.
N. Esplanadg. 31n T* T^TTT»niTrkATTT Fotografisk Atelier.

V, X DjL JiXiJNi/Å-fl-^ Porträtter i visitkortsformat å 6 mk, pr duss fCaton/s hus.)

Söndagen den 26 och Måndagen
den 27 Mars 1899

kl. 7,:!» e. ni.

EVA.
Skådespeli5 akter af Richard Voss. Fri öfversätt

ning från tyskan af Konni Wetzer.
(Kegie: Konni Wetzer.)

Personerna
G-refve Diiren
Eva. . . .
Elimar
Johannes Hartwig, fabrikant
Hans moder

Pastorskan Schöller
Bryggmästar Hempe
Dörte.hans fru .
Amtman Braun .
Fru Hraun .
Sakförar Wolf. .
D:r Emil Weller .
Leonhard
Dorothea

vii

IIr Miilm.ström

Hr Klintberg.
Hr Lindroth.
Fru Bränder.
Hr Erlin.
Fru Lindh.
Hr Sultman.
Frk Tschernichin
1 1 r Stavenow.
Frk Lodenius
Hr Svedberg.
Hr Lmdh.
Fru Eliasson.
Hr Carlson.

Hr Dcurell.
Hr Sjöström
Hr Precht.

Lauantaina Maalisk. 25 p. 1899
HLollo O.

A.leimetuilla hinnoilla.

Seitsemän veljestä.
(Kuusi kuvaelmaa.)

åleksis Bliven romaanista näyttämöß varten mv
kaellut Hemmo Kallio.

Henk iI 111

Juhani
Aapo
Tuomns
Simeoni veljekset Jukolassa
Timo

Ali'ksis Kantio
Hemnio Kallid
Evert SuonioJ
lisakki LiittiM

Lauri I111111 Siivnlll

[vekkarmementä, Jukolantorpasta Olsra Salo.
Matti

Lautamiee
Tnhtivuoti

Eino Salmela.
Eemil Falck.
Taavi Pesonen
Kaarlo Keihäs
Mimmi Lähteenoja
Kirsti Suonio:
Knut Weokman.

Männistön muori
Venia, Männistönnuorin tytär
Kis.salan Aapeli
I'oukolan Konsti Oskari Salo
Konkkalan Hinrikka
Seunalan Sanna . .
Pusulan Ulla . . .
Piki-Mikko . . . .
Kaisa. Mikon vaimo

LilliHögdahl.
Tyyne Finne.
Alma Auer.
Otto Närhi.
Mimmv Leino

Kanssa.
Tapaus Hämeessä

l:nen kuvaelma Jukolassa, 2:nen Männistönmö
kin edustalla, ■iimas Lukkarilla, 4:s Sonnimäellä, s:s
Impivaarassa, 6:s Jukolassa.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:loIUB
ja loppuu k:lo : ,11.

J.H.Wickels
VINHANDEL.

ARRAKS PUNSCH.
prisbelöut med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspri* iDiplöme dtounearj \id ut-
ställningen i Bordeaux 1895.
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Brudslöjor
kransar, band. spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval bos

Firma H. Elimin
9 Alexandoregatao 9.

CöarKuten'sHelsinttfors
Smörgåsaffär

Telef. 49]Michaelsgatan 2

Fusk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.

JULIUS SJÖGREN
mtkaclsgatan 4, Centrals hus

Ylle- och IrikovaruaUar,
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska

Järnsängsfabriken,
Enda Specialfabrik i Finland for

Co^1
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Utmärkt hårreningsmeöel!
I)oktor Hornborgs Hårtinktur"

f5?-5£5C5 Hindrar mjällbiltlning och 1
/^^\/^/^ hårets affallande.

0000 Pris pr flaska 3 nik 9

JÄRNSÄNGAR 0, MADRASSER,
lietydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.
.">() AlcxniKlcrsyataii 50.

EMIL REHNBERG
OBS.! Fullständiggaranti

Café
Vilhelmsgatan N:o 5

Telefon 13 75

H£>v Förbättringaräro numera vidtagnalHSS
Bt__ vä] kontorsbläckhornet

vTTrTTi-r Non paus uiira
uUcLIUIo

Rulipenntorkaren.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors

Försäljningi parti och minut ar endastäkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Ständigt lager af färdiga
BAinHLÄDER.

Beställningar emottages.
Nya Barngarderoben

"2 Mtkaelsgatan ifl
K. )■Larsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

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

Telefon 20 27.

.Z^.ls; tiotoolagot

IIiIS
29. Fabiansgatan 29-

Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London

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

Ledig annonsplats

ENGELSKA SK UDD il-ETABUSSEMffIIT
V. C. Branch.

N. Esplanadgatan 19 Privatbankens hus
1 tr. upp

Rekommenderar sig
hos den ärade

publiken

Specialité.
Dräkter för sa=C3
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Fiiharmoniska Sällskapet.

67:de

populära
Tisdagen den 28 Mars kl. lk 8 <■. in

Societetshuset

-P rog ram
ThomasOuverture till op. rMignon

(xavott Bacb
Aria Er weidet seine Heerde" ur

Der Messias" Handel
(Fru Elise Liljeblad.)

Variationer för sträkinstx Jieethoven

Sånger med piano ackomp
(Fru E. liljeblad.)

Suite i fyra satser (ny) Mielck

Paus

Ouvertnre till .Richard 111" . . Volkinann
ni Albuinblatt | för [Wagner
b) Fantasi(på Gsträngen)) violin (Paganini

(Hr Hago Olk.l
Balletmiisik ur op. Le Cid Massenet
Aragonaise Aubade. Madriléne. Navarraise

Finnames marsch

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
som finnes är

//A MMO A />.
som skrifver såväl rysk som vanlig1 skrift

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

HAGELSTAMS BOKHANDEL
(Hotel Kamp.)
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Djäfvulen som hyresgäst.
L'r diacomo Mcyerlnvrs lif.

Det var i sept. 1831.
En liten fint klädd herre inträdde

till portvakten i ett hus bredvid Mag-
dalena-kyrkan iParis och begärde att
få hyra ett rum.

Portvakten beskref för honom alla
fördelame af de rum han hade lediga,
men främlingen hörde ej pä hans ha-
ranger, utan begärde ett vindsrum.
Förvånad stälde honom portvakten ett

sådant till förfogande, dock med den
bemärkningen, att där drog alldeles
rasande.

Den lille herrn tog rummet i besitt-
ning och begaf sig sedan åter ut för
att en timme senare återkomma med
ett stadsbud, som kånkade pä en s: <i

elfenbenskista.
Med en lindrig lysning sporde port-

vakten stadsbudet, hvad som fans i ki-
stan. Men stadsbudethöjdepä uxiarne
och försäkrade att han icke viste det.
Isamma ögonblick kom främlingen åter
ned till portvakten.

Hed ihålig stämma sade han:— Jag mottager här inga bes i

utom af en några och lyratio är< man.

han är läng till växten och har ett
imponerande yttre. Förstår ni? För
illa andra dödliga är jag osynlig!

Bäfvande begaf sig portvakten till
sin hustru och meddelade henne den
fasanstulla underrättelsen, att ett lik
utan tvifvel vore gömdt i kistan.

Hvad var att göra? skulle man un-
derrätta polisen eller )ätsa som det
regnade"?

Emellertid ringde den egendomlige
främlingen och begärde upp friskt vat-
ten. Portvakten begagnade sig nu at
tillfället att spörjaetter namnet pä deu.
som skulle komma på besök.— Hans namn kan jag ej säga er.
brummade med spöklik stämma den
hemlighetsfulle, men hans lösen är:
..Fan anamma!"

Portvakten viste nu tillräckligt. Lik
blek vankade han ner i sin skrubb och
föll i djupa funderingar. Efter en
stunds förlopp ringde det på klockau.
och en dyster s:;imma hordps säga:

"— Fan anamma!
Hade den stackars enfaldige port-

vakten varit förskräckt tor hyresgästen,
så blef han det ännu mera vid åsynen
af den besökande.

Läng och mager, me<l svarta buskiga

IFotografiska Handels- och Fabriksaktie-
bolaget i Finland Helsingfors.

Fotografiska artiklar
Fon.offrafer.

ögonbryn ocn bvass blick säg han ut
som en uppenbarelse frän underjor.len.

Kring axlarne hade han kastat en
svart slängkappa, och dä han än en
gäng upprepade sin lösen, fördehonom
portvakten upp till vindsrummet smy-
gande sig framför främlingen ängslig
som ca katt, i hvars svans man last-
bundit en smörjburk.

För hvarje dag återkom besökaren,
och oupphörligt sjöngos där uppe sän-
ger, som handlade om djäflar, helvetet
och underjordens onda andar.

En oemotståndlig nyfikenhet bemäk-
tigade sig snart portvakten. Han smög
sig upp för trappan och lyssnade utan-
för dörren. Därvid tömam han föl-
jande samtal:— Mod, .satan, mod och iraroåt!— Det är ju lätt för dig att säga
mod, men för mig att bli en djäfvul
är ej så lätt!— Mod. säger jag. dig! De: b
skönt ;it: v;-ra en djätvul. skönare än

man tror! Alla underjordens andar
måste vi uppväcka!
Isamma ton fortgick det. Ja, det

blef än värre och värre.
Portvakten rusade ned i sin kam-

mare efter sin hatt och skyndade till
polisen.

Efter en stunds förlopp knackade
man pä vindskammarens dörr:— Öppna ilagens namn!

Dörren öppnades.— Edra namn. mine herrar, frågade
en poliskonstapel.— Giacomo Meyerbeer!— Nieolaus Prosper Levasseux, bas-
sångare vid stora Operan!

Förvånad bugade sig poliskonstap-
larne och sade hvad som fört dem dit.
Portvakten hade gömt sig bakomdörren.

\ i arbeta pä min opera Robert le
Diable (Robert Djåfvulen) upplyste
Meyerbeer.

CLEYELÅND
är den bästa velocipeden

OPERAKÄLLAREN. Wliddags- & Aftonkonsert. Fable tThote &å la carte

Sundström's
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Hagasundsgatan 2

snedt emot Brandkårshuset

>^^ Plor €€€€<

stort sortiment.

glusar
af siden och sammetsbrokad

Folkteatern.
(Studenthuset)

Fredagen den 24 Mars kl. 8 e. ni

För 5: gång1

Nerkingarne.
Folkpjes i 3 akter med såna; ar' A. Anrep. Mv

af C. Littmark.

Personerna

Sven Jansson i Lekhyttan, sexman
Sven. 1ans son, student,

ienkaMorK^rina^^^^|ins syster, rik bergsmans
I hennes söner.Olle Lek~^^^^^BStina, i mi

-
|

Stal. I
Selma. I .■

Mamsell Bom,
Ingeborg, vallflicka.
Osting, f. d. soldat, nu kyrkovaktar
En betjänt.

Folk af begge könen.
Händelsen tilldrar sig vid Lekhytte byi Ve

Nerrike.
:ster

Emellan l:sta och 2:dra akten anses 2 månader
och emellan 2;dra och 3:d]e omkring 1 år hatva för-
flutit.

Dörrarna öppnas kl. ' o 8 e. m. Representationen börjar
kl. 8 e. m. och slutar omkr. kl. II e. m

Gula biljetter
Biljetter säljas alla dagar från kl.

10
—

4 i O. V.Laurents tidningsdepot samt
representationsdagen äfven å Studenthus
set fr. kl. 5 e. m.
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Franska Lifförsäkringsbolaget

|LURBAINE. 1
0 Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. %

Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
X§, Bolaget meddelar fördelaktigaförsak Qj

ringar af alla slag. Genom samarbetemed W
sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetl.Tr-

igi. liaiiic et la Seine beviljas de försäkrade vid 0j
sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, *Sr

-ijfe livilka fullkomligt säkerställa såväl den för-
'krade och lians flunllj, som ock å« pi-r- Ä)

> ner, med livilka han står i aff&rsförbin-
(Icke» för den oundvikliga förlast, som en *cl
sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 0Jler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter-
skiinker nämligen, såsom allmänt bekant.

(^ premierna tör hela sjukdomstiden och utbe- jgj)
\^v taiar :l 4af kapitalet, om sjukdomen är obot- y

>>&J lig och resten vid dödsfall.
(& Bolaget L'Urbaines ftirsäkringai aro g)Y"^ därför särskildt ;itt ivkomraendera för hor- g{*§g rar affärsmän, da det fäller all B&kentfilla «a
(^ större affärsföretag y-cnoni Ufförs&kriiig, 0J
jn emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- «*>^ samma störingar svårare sjukdomsfall all-
Äfo tid med(öra och livilka ofta nog bringa bor- Ä)^
\fe ges- och förlagsmanstora förluster. /rk

För dessa väsentliga fördelarerfordras t^
icke nägra exira premier utan endast ati Ä)
den försäkrade afstår från den årliga vinst- p4.$& andelen. «/

(gi; Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1

# Qarl von Jinorring.

wwtmwwwm
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Kragar & Boas
af fjeder och plym.

Franska handskar,
Fichus, Cravatter,

Jaboter,]Merveilleiix
Sammet, Chiffon,

Hattar, Saretter,
Skinnmössor,

Sorghattar m. m.

Allt till billigaste priser.

0000000 Internationella Olycksfallsförsäkrings
Borgå-Porter.

AXEL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch
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Omtyckt,

jl Champagne

3 Mont de Bruyére
£ säljes iminut hos de flestaHerrar handlande

Serveras å alla större hotell & restaura-
*

ta tioner. Partilairer hos I*l
Ernst Tollander.

S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

— Och hvad är det i den stora
kistan?

Meyerbeer öppnade leende densamma.
Den var full af noter!

Notiser.—
Den iWien prisbelönta ope-

ran ..Die Creolin" af F. Oollio rönte
välvilligt bifall vid första uppförandet
i Turin. *—

Å Stadttheater i Hamburg
rönte den nya operan Die Abreise"
a* Eugen d'Albert vid första upptö-
randet ett mycket välvilligtmottagande.
Kompositören, som själf åtagit sig an-
försreskapet, var foremål för många-
handa hyllningar.

*
"*■ Wiens teatrar. A Hofburg-

har uppförandet af den nya
satiriska komedien ..Unser Kätchen"
at d:r Theodor Herzl förbjudits af cen-
suren. —

_\ Raimundteatern rönte den
"3'a farsen ..Leute von heute" af B
Buchbinder trots styckets påtagliga bri-
3t"r bifall hos publiken. — Med bästa

framgång upp ördes å Deutsches Volks-
theater Guizkows Königslieutenant".

*—
Den nya operan Assarpai"

af F. Hummel, libretton at DoraDune-
ker, slog an a hofteatern iDarmstadt.

*
— Å Stadttheater i Strassbuig

slog den nya operan Die Rosenthale-
rin" af Anton Riickauf an vid första
föreställningen.

— Å Comédie Parisienne iParis
bar ettnytt sensationsstycke Mirages"
af Cressenois uch Raymond uppförts
för törsta gången. *— Å Residenztheater iWiesba-
den rönte M. Drehers Winterschlat"
ett välvilligt mottagande.

*

Med den nya operan -Jon"
af Franz Servais, en son till den be-
römde violonc-llisten, uppnådde hoftea-
tern iKarlsruhe en stark yttre fram-
gång.

— Stadttheater iBreslau har med
framgång uppfört for föratagångenden

t o gr a fUTt elier.

Guldmedalj i Paris 1889.

Vällagrad,
Välsmaliande.

Efterfrågad,

OOOOOOOOG

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

Aktiebolaget iWien
meddelar billigast olycksfallsförsäkringar.

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

«*S$5«- Stor *és:sse»

REALISATION
Nya Glasmagasinet,

3 Mikaelsgatan 3

Till töljd af gårdens ombyggnad och före-
stående lokalombyte ser mig nödsakadatt fort-
sättningsvis realiseramitt rikhaltiga lageiaf äkta
Kristallvaror (Kosta) Glas och Porsliner in. m.
proc. 10, i5&, 20 proc. rabatt.

Oscar ftlctfsiz.

Korsett

Sundhetslif

Helsingfors, Bergg&tan 10.

Telefon 2158.

Franska Lftörsäkringsbolaget

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

V. Helanders
Vin & spirituosahandel

Wilhelmsgatan Nio 4,

Innehafvare L. V. Relander. Telefon 1803

nya operan 1 af Victor Hol
länder. *

—
rDie Rheintöchter1' är titeln

på ett nytt stj-cke at Ernst Baumeister,
hvilket upplefde sin första föreställning
a Stadttheater iKottbus.

— En ny operett Ihre Excel
lenz" af Rich. Heuberger, libretton et-
ter Hennequin och Millaud bearbetad
af V. Leon och Waldberg, försatte
publiken a Theater an der Wien i Wien
i en munter stämning.

— Festspelet ..Königin Luise" ai
Johanna Baltz från Arnsberg har med
lysande framgång uppförts flerfaldiga
gånger i Trier cch Koblenz.

— Ett nytt sagospel ..Zwerg
Nase" af baronessan v. Linde r i ■

lycklig framgång å Stadttheatern i
Wiirzburg.

— En ny opera ..Eddystone" a
A:. Wallnöfer (hjältetenor) har med

"ngång uppförts tor lörsta gången 1
StadttheateriBreslau.

— Hvilka äro Shakspeares stör-
sta" dramer? Härpå har en engels-
man, som tyckes ha ovanligt godt om
tid, svarat.

Han har räknat igenom antalet ra-
der, ord och bokstäfver samt funnit,
att de fyra kortaste af Shakspeares
stycken äro „Förvillelser" med 1,777
rader, 14,438 ord och 57,514 bokstäf-
ver, Stormen" (2,063 r., 16,178 0.,
65,144 b.), Macbeth u (2.108 r., 16.546
0., 68,144 b.) och rEn midsomuaar-
nattsdröm" (2,175 r., 16,177 o. och
65,125 b.)

Shakspeares största stycke är från
denna synpunkt rHamlefimed 3,930
rader, 29,492 ord och 120,434 bok-
stäfver. Därnäst kommer r/Antonius
och Cleopatra"'. * i

— Å hofteatern i Stuttgart har
berdespeletrDie ilnienkönigin"af Gluck
uppförts iden nya bearbetningenaf J.
X. Fuchs och mottagits välvilligt.

— Sudermanns nyaste skådespel
»Die drei Reiherfedern" rönte även
a k. hotteaterni Dresden icke obestrid:
bifall. Bättre slog stycket an å hof-
teatern i Stuttgart.

Hulda Lindfors

I



W:m. EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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SUOM. TEAATTERI. ititiiffiiUiiiiA^i^åfiiAiUjifriyfiU
Sunnuntaina Maalisk. 26 p. 1899JkyiYil högvederbörligt tillstand

J "-*■ af Kejserliga Ryska Mcdi-
Alennetuilla hinnoilla Prenumereracinalstvrelsen S:l Petersburg

säljes det af framstående bakte- Filharmoonillisen seuran orkesterin dvulia
riologer vitsordade och härintills funaincn laukku.oöfverträffade a(A piros bugyéllaris )
medlet 1-nävtöksinenUnkarilainen Kansannävt

(l'M|;|]!ilc «

JrbtomaLol ihör tändernas och munnens vård %

PlllllllÉtluineen ja tanssineen. Kirjoittanut: Csepreghy
Ferenc. Suoment Jalmari Finne

Henkilöt
TörökMihåly, kvlätuomari åleksis Eautio
Zsöfi,hanen vaimonsa per telefon N:o 13 57 kl. 12 — 4
Wender Julis, leski Mimmv Leino
Menozi, lianen tvttärensä Tvyne Finnei de flesta apotek och drogvara-

Evert SuonioCillag Pål, husaari-aliupseerimagasin i hela .Ryssland samt i Husaarien ratsumestari Benjamin Leino Prenumerationspriset för säsongen
(sept. maj) inklusive hembärningFinska Bokhandeln i 8:t Peters- Petåk Janos, vanha | llusaarj- fEmil Falk.

Boros Dani, nuori j korpraali. Salmelaburg Fmk 5:Pennas Muki, Kylannotario lisakki LattuNederlag
Häjas Muki, pehtori llcninio Kallio per manad 75 penni

Otto NärhiWilkens & Petersen, S:t Petersburg Kosza G-yurka, talonpoika
Leveles Misi, postimics Pietari Alpo0. Nutowz, Moskau Tåska Onni Savola

TörökMihälyn pal [S^wT" Annonser eniottagas å Programbladets
.<llma AueiKontor & lager veluksessa kontor Mikaelsgata ii 1 2 tr. upp (L'Urbames konKiiti Sirkka Hertzberg

Mustalais Kåta tor) kl. 12—4, tel. n:o 13 57Mimmi LähteenojaS:t Petersburg,
Liteini prospekt N:o 15

Palvelijoita, talonpoikia,husaaria, mustalaisia
ja poliisia.

Wlf^Wf^fWlf^iWW1Ovet avataan k:lo 7. Näytöntöalkaa k:lo ' 8
ja loppuu k:lo 11.

mmfflmsmäxmfflmmm HÖliFrcdr. Edv. Ekberg. Ang. LudY. lartwallil Sadu å 20p:i
Mineralvattenfabrikäjjs| rikhaltigaste lager af utländska och inhem-

p& ska sorter, linierade och olinierade. mlipf

Elvira a 1S oiBageri&Konditori Holtinjjfor», Alexanderag. 26.
WilhelminaTelefon 169

75 o:iCillverkningen står
52 Alexandersgatan 52

"*& Firmatryck ut/öres billigt.

Il Dahlbergs Pappenhandel.
Alexandersgatan 15.

hosUD

sofi
der kontroll af filo-
-3 doktor Hj. Modeen.Helsingforsh:m Jacob Remeke
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Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.

Fredagen den 24 Mars 1899

Program.

"BT ijj
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Stickade varor
såsom strumpor, damasker, vantar, barnkiädningar
gosskostymer, damkoftor, tuavästar, undertröjor,un
derkjolar m. m.

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

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

Th Neovius.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richtek

Lördagen den 25 Mars 1899

Borna-Marsch Ranzoni
Suppé.Walzer

Ouverture Beei boven
Zeller.( Ibersteiger Polka

Meditatioi: Baeh-Gounod
Verdi.Potpourri Aida

RichterFinska Melodier, Potpourri
Les patineurs, Walzer .
Ouverture, »Don Juan"
Potpourri ..Gaishan" . .
Mandolina-Se'enade. . .

Waidteafel
Mozart.
Jones.
Langey.

Schlussmarsch

Herman Lindell.
Specialaffär för *fä -3k.rtisf> och Mitrnatcrial^^

QirliQlGGStieß t*i*l som hvarie slaer af tftitmdtoria!
Ipiir man jiaiurliirivi> alltidkui>a

$| ISitiiiat« krialieliaiiclcklii |$
din>anima MBOM varande M'K( 1.U.-AFFAI!" ovillkorligen erbjuder

största garanti fiir l»;i>t n \-dvu

Matematiska & Geodetiskaßinstrumeni
uÖstra Henriksgatan

Finlands enda specialaffär i förenämnda artiklar

Glödritnmffsapparaten■ är ovilkorligen">^vllU. den bästa
är ovilkorligen

den bästa . Herman Lindell,

J:lors 189». Hulvudst.

Program
1. A hoi! Marsch
2. Wienerwald, Walzer
■i. Ouverture .Norma

4. Cadettenstreiche, Polka
5. Wohin? Lied . . . .
6. Potpourri, »Carmen"

7. Ouverture, »Zampa
8. Espana-Walzer. .
i). Violin Solo . . .

( Pri. E Fränzel.)
10. Muntre Musikanter, Potpourri.
11. Intermezzo. »Cavalleria rusticana
12. Schlussmarsoh.

Novaczek
Strauss.
Bellini.
Suppé.
Schubert
Bizet.

Herold
WalåteiifVl.
Vieuxtemps

Mascagni

>

n
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Herman Lindell
Erityisliike

'SCaitcilia ja Piirustustarf>cita
C/Carpiniioja sika bdkeniaåtaUa <JiirustusiafpeUd

ostetaan tietvsti aina

Piirustustarpt ideiikaupastii *&*
Siitä bttsUl .tlii so KHIIVIS-LIIKKKKXI TfitttimSttSoiisti tarjoaa

Miurininiaii takaukscn tiivaran liyvi ulcstii.

SMatemaalilllsia & Gcodctillisia lijökaluja.
Itä Henrikinkatu.

Suomen ainoa erityisliike edellä mainituissa osissa.

Hiilipiirustuslaite
on välttämättö- Qkf"|f*,fl^É on välttämättö-

mästi paras jj^vJIIQ. mästi paras

sbladets Nya Tr

Staao Herman Lindell'illä,Heisink


