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4» E JBi MAXIAfc* lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer.
Generalagentur förFinland, Hagasundsgatan ?.,

Program"
Tidning för Helsingfors

Georg Wikströms skrädderi
Teatrar och Konserter. Östra Henriksg. N:o 1/BAO\/centralX

/ Varmlufts- och \^/ Basängbad rekommenderas,

Lagret är stort och välsorteradt.
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-

Ihöranvändes.Prisen beräknasmyk-
ket moderata.Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

1899.N:o 76 Fredagen den 3 Mars
DANIELNYBLIIM, FOTOGRAF, Fabiansg". 31.

SUONI. TEAATTERI.SVENSKA TEATERN
Perjantaina Maalisk. 3 p. 1899.

Filharmoniflisen seuran orkesterin suosiollisellaFredagen den 3 Mars 1899
kl. 6 e. ni avulla

PIKKU PÖIKÄHI.
-näytöksinennäytelmä. Kotimainen alkuteos

Barn- och godtköpsföreställning.
Med biträde af Filharmoniska sällskapets orkester

ringen Oskari Salo
Katri Rautio
Olga Salo.

Jalmari, kielonkääntäjä
Elise, hanen vaimonsa . .
Apteekkarinrouva,Elisen äit
Lääkäri

ljjiiii§*-b %
y Iiorn.

Romantiskt sagospeli5 akter. Bearbetning från
danskan af Frans Hedberg.

Taavi Pesonen
Mimmi Leino.Rouva Eklöf

Palvelustyttö Hilma Eantanen
Pietari Alpo,
Kino SalmelaFrolk 11 Ljung Sanantuoja

lapahtuu HelsingissäFrökenBi
Junker 01

SÄLIWI^ TYTTÖHerr Mäns Jvrusi
Olle ■ IS SV

2-näytöksinenkansanelämän kuvaus KirioittanutMMHerr Ivar Munk Juhani Sjöström. Säveltänyl Emil SivoriHr Malmst
Hr Precht.
Hr Stavenc
Hr Erlin.
Hy Pveplif

Junker Nil
Landtdoma
Slottskapla
Mårten .
Amman. .

Mika Karppala, talollinen, les-
Otto Närlkimiea
Hemmo Kallio
Olga Salo.rnitra .erstror

Jyrki, lianen kasvattinsa
Helka-leski", tilanomistaja
Jlelkan-Kalle", hanen uoik
Helkan ruotimuori

Evert Suonio.
Mimmi Lähteenoja

Gumla, ka
Greta . .
Per . . .
Mor Bolla
Karna, Mc

Taavi Pesonen
Fru I Pietari Alpo

Onni SavolaMunkar
Alma Auer

K \ l;ill]H
H«ta
A.iii
[nkeri

)ika

\ kyläntyttöjä Tyyne Finne.
Hilma Rantanen

S:r Giovanni Cocinis.
Nästa måndag gifver s:r Cocinis med benäget

Inträde af s:ra Tina. de Späda och s:r Ettore Gandolfl
en konsert iUniversitetets Solennitetssal. Det är att
hoppas att Helsingfors puklik genom talrikt besök i
någon mån skall godtgöra den försummelse densam-
ma giort sig skyldig till mot de italienska gästerna

Salmin tyttö
Sirkka Hertzberg
Lilli Högdahl,
lisakki Lattu.
Mimmy Leino.

Hildur
Tulla, tr
Vidrik I
Didrik /
Bergaku
Sjöjunßi
Fläderm
Döden.

Maksima,hanen isänsä(Saltnil
Nasto, hanen äitinsä

Eino Salmelaå.rtlmr,heidänrenkinsä

ar. Lyl nr. Elfv
Kanssa Ilmeeltä ja

rapahtuu Hiihtolan pitäjän llmi
lassa" kesällä, nom 30 vu

n kylan tuppijuh
Troll c .otta takaperin1 norrs

Börjar
Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B

ja loppuu k:lo 11.Börjas kl. 6 och slutas omkr. 10 e. m SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3SKÅNE", Brand- & Lifiorsäkringsaktiebolag: G. F. CfIRLfINOER
Alla aftnarAlla dagar Hotel Kam AftonkonsertMiddagskonsert

från kl. Va4— V26 e. ni. af Wiener Damorkestern, från kl. 8 e. ni

stAhlbergs jltelier.
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Elektriska Affär,
Telefonledningar,

Ringledningar etc. etc
vSI och crkändt b:Uigae<

Beo^r
Utid kostnadsfanslag 0. pmki

JMT^.G-4-SJJV DU NORJD.
61len Cammellns X>© Världsberömda,amoriltanSlta

A Columbia,
% % Hartford &

$ *fr Vedette
Garn & Stickningsaffär

V. Henriksgatan 18
Filial: St. Robertsgatan 2 €€€$S.ÄÄ Velocipederna'577Rekommenderar sitt välsoiteradc

tillvärkade af Pope Mfg. C:o

Ullgarner & hemstickade erhållas numera i

G. F. Stockmanns VelocipeddepotYllevaror.
ipf T> TIVWPTBTfcåTITi Fotografisk Atelier.
V. X . IIX I&IViNiAJiaLXLJU forfraWer / visitkortsformat å 6 mk, pr duss

Jacob Eiungquists Totograflska fltclier
jflexandersg. n (ing. fr. fiasasmtdsg. 2.)

Utför omsorgsfullt ocb till »UHga priser allt fotografiskt artetc såväl
inom som utom atelUrcn. C«l«fon 2453.

&ktaAxa Lindholm
Tapisseriaffär,

Wlner och spirituösa
]:n"l('t hOÉdirekt

Hjelt & Lindgren
Alexandersgatan 7. Telef. 6 38.1 atan 17

G. Tahfs
Ylle & Trisotvaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727

Välsorteradt lager, billiga priser,

Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.

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

J.H.Wickels
VINHANDEL.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelöntmed guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris i^Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningeQ iBordeaux 1895.
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HARALU WASAS NfcRUS Blomsterhandel, SKIL\AHE\ 4.
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ENGELSKA SKRÅ ERI-ETABLISSEMENTET

V. C. Branch.Utmärkt hårreningsmedel!
Doktor Hornborgs Hårtinktur" N. Esplanadgatan 19 Privatbankens hus

Hindrar mjällbildning och 1 tr. upp
hårets affallande

0000 Rekommenderar sigPrispr flaska 3 mk
L*jfi hos den ärade

publiken

Café Suedois Specialité.
som

Dräkter för sa=
Vilhelmsgatan N:o 5. longen

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.

Bils CiiWs
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2 Telef 491

Finsk Konstslöjd Dtställuing
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt,

JULIUS SJÖGREN
mikaelsptan 4, Centrals hus.

Ylle- och trikovaniafFär.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland för
JARNSAN&AR 0. MADRASSER.

Betydligt billigare än de utländska.
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständiggaranti.

Filharmoniska Sällskapet

58:de

populära
Lördagen den 4 Mars kl. Va 8 e. m

Societetshuset

JSforshf Program
NordraakNorsk Faedrelandssang

Norsk Rapsodi N:o 2
saeter]entenssHndag7iB^strakorl^7^Svendsei]
Norsk konstnärskarnaval

Paus

Ouverture, Im Herbst,,
DetTörstäini)tet7i^rstrakork!^^^.Grieg
Suite N:o 1ur Per Gynt"

Morgonstämning. Åses död.
Anitras dans. Hos bergstrollen

Paus.

Scéne funébre (ny) Selmer
Vivace ur op. 21 Sinding
Cortége Halvorson

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
som finnes är

HA3MMOND,
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
Rullpentorkaren.

BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut afendast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Ständigt lager af färdiga

BAB^KLADHir.
Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 'iH

K. !-■Larsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

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

Telefon 20 27.

J±.ls tielDOlsigrct

iIi1S
29. Fabiansgatan 29*

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

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

Uppfyller säkert sitt ändamål
Erhålles öfverallt

il'7y?

Teaterförhållanden iKri-
stiania

Kristianiai februari
Liksom på sä mänga andra områden

lefva vi också på teatern i en öfver-
gångens och nydaningens tid.

Kristiania har för ögonblickettre fa-
sta scener:Kristiania theater, Central-
theatret och Eldorado-theatret.

Den först nämda är den äldsta, Nor-
ges gamla fasta scen, som ända till
sextiotalet hade dansk personal. Ehuru
vararde en alldeles enskild institution,
har den ansetts för vår nationella skå-
deplats, för hufvudscenen, där våra
stora författares värk skulle tolkas och
där blomman af vårt sceniska konst-
närsskap vore att finna.

Men teaterns ställning har varit mer
än vansklig. Iegenskap af landets
hufvudscen borde den ha varit under-
stödd af staten, men norska stortinget
har jinrra icke kommit så långt, att
det anser sig hafva råd till att upp-
offra penningar på den sceniska kon-
sten. Följden häraf har blifvit, att
Kristiania teater under hela sin tillvaro
kämpat med konstens värsta fiende
nämligen ekonomiska svårigheter.

Med en personal, som delvis inom
sig förfogat öfver framstående krafter,
men som på samma gång icke erhållit
den nödvändigautbildningen,skolandet,
den nödiga instruktionen, har vår hufv-
udscen" måst ödsla tid och krafter
på uppförandet af arbeten, som tillhöra
sekundteatrarnas sfär — och detta blott
lör inkomsternas skull. Dcc har tidtals
ej rådt brist på frodiga talanger, på
möjligheter, som kunnat blifva någon-
ting, men tyvärr har deras konst ofta
under de usla förhållandena fått tillfälle
att skjuta alt för många vattenskott.

Under det att man varit van att be-
trakta Kristiania teater som den natio-
nella scenen, har man rent af glömt
det oberättigade uti att ställa alt för
stora anspråk på densamma. Teatern
är privat, och det har man ofta glömt.
Man har klandrat, att vissa stycken
icke uppförts, att ledningen icke varit
annorlunda, att teatern icke varit en
sådan skådeplats för hvad som skapa-
des af dramatisk konst, som den borde
hafva varit. Man har glömt, att den
privata teatern icke ägde en national-
teaters plikter, att de personer, som
ägde teatern, hade rättighet att hindra
uppförandet af skådespel, som stredo
mot deras uppfattningaf konst ochmoral.

Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-
bolaget i Finland Helsingfors.

Fototfraßska, artiklar
oo3a.

Fouloffrafer.
Iett par är har Central-teatern exi-

sterat. Här har arbetats ihärdigt, och
flere konstnäier af rang hafva här ut-
bildats. Denna scen har tagit månget
godt tag och öfver hufvud — dock i
vida mindre måttstock

—
försökt att

spela samma roll som Dagmarteatern i
Köpenhamn.

Vidare ha vi Eldorado operett-teater
med hufvudsakligen svensk personal.
Idessa förhållanden kommer 1899

att medföra en stor förändring. Både
Kristiania teater och Centralteatern skola
upphöra att existera, och i ställetkom-
mer vår nya präktigaNationalteater att
i september öppna sina portar. Belä-
gen midt emot universitetet och stor-
tingsbyggnaden, vid stadens förnämsta
boulevard,Karl Johans Gade, och smylj-
kad af våra konstnärer med statyer
utanför af Björnson, Ibsen och den
store skådespelaren Johannes Brun, ut'
rustad med en stor personal af de bä-
sta skådespelarne under den yngre

Björnsons instruktion, blir detta för oss
en scen, som kan komma att motsvaia
sitt namn

Likväl är äfven denna teater privat.
Staten har skänkt byggnadstomten, men
understödjer för öfrigt icke densamma.

Huru skall då denna Nationalteater,
som nu omsider står färdig, tack vare
enskild offervillighet och premieobliga-
tionslån, kunna ekonomiskt reda sig?
Och hur skall den konstnärliga lednin-
gen gripa saken an? Härom står i
dessa dagar en stor strid.

Teaterchefen Björnson har framställt
ett förslag, aom går ut på att bilda
någonting, som han kallar To-theatret",
d. v. s. under nationalteaterns ledning
lagges förutom hufvudscenen äfven en
sekundteater, där upp!örandetaf lättare
saker skall fylla kassan, som hufvud-
soenen kommer att tömma. Och ytter-
ligare, om något stycke på hufvudsce-
nen gör alt för stor lycka (!), skall
detsamma efter någon tids förlopp flytta

CLEYELÅND
är den bästa velocipeden

PwN^Görallt läder^^SW/£*sijy°^ skodonabsolutvattentäta^K^jS»F//gygj<i) ochhållbara. cl^GwCo
l<g^( TEKKO KEMISKA FABRIK HELSIHGFORS.k^
K^i^iifYSS!olll?l3H »lSWimiVlS3Sm«lW3HSmill>l3lK^

eSU9S>jn}IOS{JB} ÜBBUIJBA BBJA^EJL

SuiTdst rollies



AXEL PIHLGBEN Torr Genuine Årraks Punsch Guldmedalj i Paris 1889.
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) EJ EGRiPIA
Hagasundsgatan 2

snedt emot Brandkårshuset

m^ Flor *****
stort sortiment.

g1u s a i?
af siden och sammetsbrokad.

Kragar & Boas
af fjeder och plym.

Franska handskar,
Fichus, Cravatter,

Jaboter,Jblerveilleux

Hattar, Saretter,
Skinnmössor,

Sorghattar m. m.

Allt till billigaste priser.

O©OO
Borgå-Porter.

Vällagrad,
Välsm åkande

Efterfrågad
Omtyckt,

QOQOQOQQQ

Bamßrini cftesfaurant.

11

Sammet, Chiffon,

Internationella

Folkteatern.
(Studenthuset)

Fredagen den 3 Mars kl 8 »

För 3:dje gången

Ur liftcts strid.
Skådespel med sång i5 akter (7 tablåer) af

F. Berndtson

Personerna
Baron Pantzarsköld
Maria, lians dotter.
Werner, löjtnantvid Björneborgsregemente
von Stöbern,kapten vid Savolaks infanteri.
Karin, en äldre kvinna.
Anna, hennes dotter.
Jakob, Baronens betjänt.
Rapp, hans son, soldat
Öfverste von Döbeln.
En militär.
Hurtig, soldat.
Halomen. bonde.

Officerare och soldatei

Händelsen föregår under 1808— 1809 års Finska
krig, strax före och efter striden vid Lappo.

Dörrarna öppnaskl. V2B e. m. Representationen börjar
kl. 8 e. m. och slutar omkr. kl. II e. m

Röda biljetter
Biljetter säljas alla dagar fr. kl.

10
— 4 iO,W.Laurents tidningsdepot samt

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

kMéMhMéM
® iis? ®
|g Franska Lifförsäkringsbolaget

1LUR B Al NE,|
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.|§ Garantifonden: 98 miljoner Frcs. gg)

igfö Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- g®»jjg ringar af alla slag. Genom samarbetemed
!§§ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- \g/)
ÄÄ baiue et laSeine beviljas de försäkradevid cgfc'irc^ sJukdom och olycksfall särskilda förmåner, sSf
(jg? hvilka fullkomligt säkerställa såväl(len för-
rfß| ( "krade och hans familj, som ock de per- |gi)sg suuer, med hvilka han står i affärsförbin- )*£!
Qsis delse för den oundvikliga förlust, som en SgJJ/

t sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- £g})
ler enolyckshändelse medföra. Bolaget efter-
skänker nämligen, såsom allmänt bekant. *^J)

'Ä& premierna för hela sjukdomstiden och utbe- égjft)
taiar 8/4 af kapitalet, om sjukdomenär obot- SK

>}5^ lig och resten vid dödsfall.
(fg| Bolaget L'Urbaines försäkringar äro gfc)

därför särskildt att rekommendera för her- äjv(^ rar affärsmän, da det gäller att säkerställa
tifs& större affärsföretag genom lifförsätoring, 0^emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- ]§«'
vj^ samma störingar svårare sjukdomsfall all-
j^& tid med'öra och hvilka ofta nog bringabor- @jh\
■^f ges- och förlagsman stora förluster.
(jJs5 För dessaväsentliga fördelarerfordras

icke några extra premier utan endast att @Hh
den försäkradeafstår från den årliga vinst- ]§f*

i§S^ andelen.
rt^ Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1 0h
j Qarlvon dfinorring. ||

IWIWWfWt

Aktiebolaget iWien
meddelar billiffast olycksfallsförsäkringar.

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

Olycksfallsförsäkrings

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

Hulda Lindfors
Korsett

Sundhetslif

Helsingfors, Berggatan 10.

Telefon 2158.

"^ Champagne

3 Mont de Bruyére
A säljes i minut hos de flestaHerrar handlande

H
Serveras å alla

tioner. Partilager hos
e Ernst T^HanderH(5 5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43

j^ealisafionf
Nya Glasmagasinet,

Mikaelsgatan 3. TelefonI930

Ibrist 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 Liftörsäkringsbolaget

b>'Bi?baine.
Generalagenturen för Finland: Mikaelsgatan I

V. Helanders
Vin & spirituosahandel

Wilhelmsgatan Nio 4'

Innehafvare L. V. Relander. Telefon 1803

öfver på sekundscenen för att icke upp-
taga tid och plats för andra stycken,
som vänta på uppförande.

Detta förslag har rönt mycket mot-
stånd. Man har sålunda påstått, att
på detta sätt blefve det icke tillfälle
till någon täflan samt attBjörnsonskulle
blifva enväldig inom teatervärldenivår
hufvudstad.

Men ännu större motstånd har likväl
det andra förslaget väckt. Detta går
ut på att på hufvudscenen lämna ope-
ran plats bredvid skådespelet. Man
vill altså börjamed detsamma, som Kö-
penhamn ämnar upphöramed.

Härom står en väldig strid. Mor-
genbladet gar i spetsen och framhåller,
att Nationalteatern uppförts i afsikt att
bereda den norska talscenen en plats,
där den kan utveckla sig fritt och utan
fara för att skuffas ät sidan af en
opera, som icke äger någon nationell
Prägel. Alla erfarenheter, påstås det,
ådagalägga, att skådespelet blir lidande
under samlifvet med operan, och detta
får icke ske. Vidare äga vi knappast
n&gon operapersonal. Vi ha fru Oselio-
Björnson - - det är alt ihop.

Sådan är ställningen förnärvarande.
Hur den vidare skall utveckla nig, är
ännu ovisst. Säkerligen kommer Tot-
heatret" att blifva en värklighet. Hu-
ruvida operan kan slå sig ig<nom ai
mera tvifvekktiVt. L. JM

Notiser.
— Enamatörföreställning.„Före-

ningen Hamburgs musikvänner" hade
nyligen anordnat ett sällskapsspektakel,
som tog ett isanning lysande förlopp.
Manuppförde tredje aktenaf nMikadon",
hvarvid den storartade utstyrseln och ko-
stymernas prakt täflade med prestatio-
(nerna af de medvärkande, hvilka till-
hörde Hamburgs bästasällskapskretsar.
Den musikaliska delen leddes förträff-
ligt af hr Max Fiedler. Bländande
prakt förenade sig med ett förtjusande
ätergifvande vid pantomimen: „En träd-
gårdsfest hos baron Voght iFlottbeok
för 100 år sedan". De af balettma-
staren Rudolf Knoll arrangerade dan-

serna utfördes med beundransvärd pre-

cision och grace af ett urval af Ham-
burgs förnäma damer. Afven herrar
af Hamburgs Jeunesse dorée" utmärkte
Bio- Jublande bifall följde på alla pro-
grammets nummer. Supé med bal af-
slöt denna egendomliga fest, som läm-

nade ett storartadt vittnesbörd omHam-
burgs konstsinne äfvensom om dess
rikedom

— . FrånMilano skrifves: Ma-scagnis
nya opera Iris" uppfördes nyligen för
förstagången. Förstaakten rönteett en-

tusiastiskt mottagande. Förspelet måste
bisseras, desslikes arian iVndra akten
är ett symfoniskt mastervärk. Instru-
menteringen är högst originel, den or-
kestrala effekten ny och värkningsfull.
Darclee var hänförande. Talrika in-
ropningar förekoxmo. Tredje akten var
förträfflig. Mascagni ligger iörnärva-
rande sjuk i Pesaro.

— Prinsen af Wales — intres-
sent i ett teaterföretag. Vid den
konstituerade bolagsstämma, som här-
om dagen hölls i London med „Grand
Opera-Syndicate", visade det sig, att
prinsen af Wales var störste aktie-
ägare i företaget. Bolaget har bil-
dats för att förhyraConventgardentea-
tern och där anordna „konstnärligt
förnäma operaföreställningar"." «<► "

Ett och annat.
Om Sarah Bernhardt och YvetteGuil

bert skrifver Jules Lermina iAften
posten" från Paris
Iandra tider skulle öppnandet af

Sarah Bernhardts teater — iOpera
Comiques gamla lokal vid Oh:\teletplat-
sen

— hafva varit en stor tilldragelse.
Den berömda tragediennenhar återupp-
|tagit La Tosca", ett af Sardous bä

sta stycken. Men Sarah Bernhardt
har nu kommit att så starkt öfverdrifva
de särskilda fel, man på sin tid an-
märkte ho-i henne, att många nu för-
klara sig icke kunna tåla det hos henne.
Hennes gesters längsamhet, det släpande
i rösten, de musikaliska modulationerna,
som hon missbrukar när hon t. ex
ien öfvergäng genomlöper alla skalans
toner

— blifva värkligen tröttande.
Helt visst råder hon ännu öfver stor-
slagna rörelser, och hon är och blifver
en ovanlig konstnärinna;men törs jag
drista mig till att säga, att man finner
henne ganska tråkig och litet löjlig.
Det behöfs icke tilläggas, att hon ännu
har sina tillbedjare, som ständigt rulla
sig i stoftet för henne. Men de ut-
göra endast ett fåtal.

Stjärnorna resa sin väg. Yvette
Guilbert, som Paris svärmade för, har
också öfverdrifvit sitt maner, sitt ko-
ketta leende, sin understrykning af det
minsta ord, hvarigenom hon gifver det
en vågad betydelse, hon har öfverdrif-
vit till den grad, att publiken blir trött
på henne och hon midt isäsongenmåst
lämna kaffekonserten, skådeplatsen för
hennes triumfer. Kanske det var bra
att hon reste bort, och kanske hon
skall komma igen till utställningen,ku-
rerad lör sina värsta fel.

-«""►-

t o graXiatelier.
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I Brefpapper
s|p rikhaltigaste lager af utländska och inhem-
ÉM ska sorter, linierade och olinierade.
s|jj| Firmatryck tetföres billigt.

il Dahlbergs Pappenihandel.
|jjj| Alexandersgatan 15.

W:m, EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinhandei. Alexandersg

lVJft''I' lii'>,U'\'(.'(l('i'l)()|-]i»l t illsl and

cmalstyrelsen i Petersburg
säljes det af framstående bakte-
riologer vitsordade och härintills
oöfverträffade bakteriedödande
medlet

Stonatön
fe4; ■ "

För tändernas och munnens vård

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

Nederlag
Wilkens &Petersen, S:t Petersburg

0. Nutowz, MoskauS:ra Tina de Späda

Kontor & lager

S:t Petersburg,
Liteini prospekt N:o 15

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52

burg

Helsingfors

Avg. Ludy. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Aloxanderig. 26,
Telefon 169.

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

52. Telef. 2178. Helsingfors.

S:r Ettore Gandolfi.
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Herman Lindell.
Specialaffär för

♥% Artist^ och jßUmaterial^^
(Birßelßasticß såväi som hvarje siae af cßttmaterial

bör man naturligtvis alltidköpa i

iiltiiiaÉerlalfrliaiidelii |^
enär densamma såsom varande SPECIAL-AFFÄR" ovillkoiligen erbjuder

största garanti för bästa vara.

Geodetiska instrumentn^Matcmatisk^
Östra Henriksgatan

Finlands enda specialaffär i förenämnda artiklar

Glodiitninffsapparaten■SLg^XZåf&tt är ovilkorligen
■XJUIIU den bästa

är ovilkorligen
den bästa

erhålles endast hos Herman Lindell, Helsingfors

H:fors 1899, Hufvudsta.

Herman Lindell
Erityisliike

Caiteilia ja Piirustustarjjcita
£j£arpinrioja »\:\ kaiuiiia.-iiiii-.ia (^Hvusiusiarpciia

ostetaan tietysti aina

Piirustiistarpi'Wei»kaiipast.a *m*
Siitä syystä etta se ERITYIS-LIIKKEENÄ välttäTiiiittömästi tarjoaa

snnriiuniati takauksen tararan liyTyydestä.

Matemaatillisia & Geodetilligiä työkalnja
Itä Henrikinkatu.

Suomen ainoa erityisliike edellä mainituissa osissa

Siilipiirustuslaite
on välttämättö- Qr%f-Ji^^ on välttämättö-

mästi paras ,«XJV-UIU mästi paras
saadaan ainoastaan Herman LindelVillä,Helsinki

dsbladets Nya Tryckeri,

1

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Fredagen den 3 Mars 1899

Program.
Metra.
Waldtcufel
Herold.
Strauss.
André.

Cadetten-Marscli
Goldregen. Walzer......Ouverture, Zampa"
Avs der Heimat, Mazurka . . .
Alpenveilchen,Idylle

(Fri. Frank och Langer.)
Potpourri, Lohengrin" . . . Wagner

7. Ouverture, Maritana" Wallace.
8. Fidele Sänger, Walzer Bichter.
9. Weindusel, Intermezzo Tautenhayn

10. Fur's Herz u. Gemuth, Potpourri .Komzak.
11. Solo Scene, Spielmann" Forster.
12. FanfarenMarsch Schneider.

Bl^éSSsk^ES-ia*» l'\. -~^*~ d^ii^t4 vw^3

\- "*

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

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

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

Th Neovins.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Lördagen den 4 Mars 1899

Program
1. The Honey-mori. Marsch. . .
2. Wiener Herzensstimmen. Walzer
2. Ouverture, Iphigenie in Aulis"
4. Puppen Hochzeitsmarsch. . .
4. Gourmand, Polka
6. Potpourri ;;Manon" . , , . .
7. Ouverture, Zigeunerin" . .
3. Wiener Biirger, Walzer . .
9. Ungarische Tänze ....

10. Erinnerungsblätter,Potpourri
11. Chanson sans Paroles . .
12. Toros Marsch

Rohan.
Richter.
Gluck.
Lecocq.
Waldteufel
Massenet.

Balfe.
Ziehrer
Brahms. Richter.

Meyer-Helmund

Erviti


