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8Tidning för Helsingfors
Georg Wikströms skrädderiTeatrar och Konserter./ BAO\

/CENTRALA
/ Tarmlufts- och \

/ Basängbud rekommenderas.\

Östra Henriksg. N:o 1

Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisenberäknas myk-
ket moderata.

Utgifves hvarje söndag, onsdag och freaag
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bi jjacob Clunödcists fotografiska Jftelier

jfiexanacrsd. w (ing. fr. fiagasundsg. 2.)
Utför omsorgsfullt ocb till billiga priser allt fotografiskt arbete säeäl

inom som utom atelieren. Celefon 2453.

IVitr. iiiitpiitVs

Elektriska Affär,
«fp«lUr Ijuslodnlnqarför anslutoing til] H:for« KloWji.iog.cal,»!.

Telefonledningar,
Ringledningar* etc, etcso

El
Axa Lindholm Wnßr ..Spirituösa

TnniCCOPIQfl51V direkt importerade från utlärdet hosIapisbtjr idi1ni, Hjelt & Lindgrén
Alexandersgatan 7. Telef. 6 38. Unionsgatan 17.

«8I oci crkSml: bM^yset.
-

iu.lj"I.*1.* malc'-i.il ..j[ r,'l
amid kostnadsfopnlaij o. pritatr fo: någon auHi-x-nmgl

9
ID© Världstoerömda,ameriU-anSlta

K $& Columbia,
# % Hartford &

# # VedetteV. Henriksgatan 18
££££

¥&$"*
tillvärkade af Pope Mfg, C:o

erhållas numera i

V, X [1V itJOvNii^^^*-^ Porträtter i vkitkortsformat å 6 mÅ, pr duit

G. F. Stockmanns Velocipeddepot.
Yllevaror.

XH,Wiekek
YiraAlßlX.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelöut med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris cThonneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.
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N:o 75 Onsdagen den 1 Mars
DANIELNYBLTF FOTOGRAF, Fabiansg-. 31.

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 1 Mars 1899

kl. 7,30 e. in

Boéf/iöpsförQsfällnincj

porman Htnscbel. G*
Skådespel i af Gerhard Hauptmann

Henschel. forman.
Malin, lians hustru
Hanna, piga hos H
Bertha ....

Hr M strörWalther, liäsl
Siebenhaar, i

Hr K
Wermelskir

lli- SSvanei berg

Fru I sson
Fru Wermelski
Franziska, dera
Georg, kypare.
Fabig, handlarn Ir Staveno\'

Ir Lind.Franz, kusl
Hr Deurell

Henry Marteau.
Vi meddela i dag åter porträttet af den be-

römda konstnären, som lördagenden imars gifver
konsert i Universitets solennitetssal, där otvifvelak-
tigt vår musikälwkande publik skallsamlas kring vir-

tousens underbara violinspel.

Hautte, dräng
Lilla Karl;Sif
Hildebrani. sn
GruptTt, veter
En brandsolda

Hr Erlin
Ir Ca

Hr Siös

Börjas kl. 7,50 och slutas omkr. 10 e. m SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolas:

Middagskonsert "Öt«l KÄmp
från u^A-VS e. m. af Wiener Damorkestern.

STAHLBERGS A.TELIER.

lottei

Begär

MJLGA.SIN nU NORJD.
Gllcn Cammclitis
Garn & Siickningsaffär

Filial: St. Robertsgatan 2

Rekommenderar sitt välsorterad

Ullgarner & hemstickade

Velocipederna

1899.

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Maalisk. ip. 1899
Herra Emil Sivorm ja Filharmonillisen seuran

orkesterin suosiollisella avulla

PIKKtI PO EKAN I.
1-näytöksinennäytelmä. Kotimainen alkuteos

llenki1ö t
Oskari Salo.
Katri Rautio
Olga Salo.

Jalmari. kielcnkääutäjä . .
Elise, hanen vaimonsa
Apteekkarin rouva,Elisen äiti
Lääkäri . .
Eouva Eklöf
Palvelustyttö

Taavi Pesonen.
Mimmi Leino.
Hilma Bantanen

Talonrnies PietariAlpo.
Sanantuoja Eino Salmela

Tapahtuu Helsingissä, Huhtikuussa 1801.

SällVnN TYTTÖ.
Mnlytöksinen kansanelämän knvans^irioittanutJuhani Sjöström. Srivclt;invfl^^^^^M^^^Hmil Sivori

Henki1
Mika Karppala,talollinen,les-

kimies Otto Närhi.
Hemmo Kallio,
Olga Salo.

Jyrki, hanen kasvattinsa„Relka-leski", tilanomistaja
hanen poik

Helkau ruotimuori
Kylänmies
,Rikko-rujo

Evert Suonio.
Mimmi Lähteenoja
Taavi Pesonen.
Pietari Alpo.
Onni Savola.
Alma Auer.

Kylänpoika
Heta )Aili [- kyläntyttöjä
Inkeri JMustalais-akka 1

Tyyne Finne.
Hilma Kantanen.
Sirkka Hertzberg
LilliHögdabl.Salmin tytt

Maksima, hanenisänsäjSalmilaisia
Nasto, hanen äitinsä
Arthur.heidänrenkinsä-'

lisakki Lattu.
Mimmy Leino
Eino Salmela.

Kanssä Ilmeoltä ja S; 1mista.
Tapahtuu Hiihtolan pitäjän Umeen kylan tuppijuhl-

assa" kesällä, nom 30 vuotta takaperin.
Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2Bja loppuu k:lo 11.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3
C. F. CARLANOER.

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

/Ifom* Esplanadg. 37 Telef 1727.
Välsorteradt lager, billiga priser.

Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.

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

N. Esplanadg. 31 §
(Catan/s fius.>



HARALD WASAS NKKNAS Bloms terhaa dci, SKiLNAiiBM 4.
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LSKA S IDE 11- ETABUSSEMENTE
eriel! V. C. Branch.Utmärkt hårreoingsrr

Doktor Hornborgs Hårt nktur"
Hindrar mjällbildning och

1 tr. upphårets affallande "+ *100001
'^^^^y'TfaJl^yi

Rekommenderar sigPris pr flaska 3 tnk
hos den ärademmmwm

publiken

Café Suedois Specialité.
som

Dräkter för sa=N:o 5 longen
Telefon 13 75

QpERAKALLAREN. Middags- & Aftonkonsert Table d'hofe &å la carte.

fe « O o

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

Firma H. Ellmin
9 Alexandersgatan 9.

Cöartuteri'sHÉiilors
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2 Telef 491

Finsk Konstslöjd Dtställuiog
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.

JULIUS SJÖGREN
miKaeisgatan 4, Centrals bus.

Ylle- ocli trikovciniaffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska
Järnsängsfabriker!,

Enda Specialfabrik iFinland Tor
JABNSÅN&ÄR 0. MADRASSER,

Betydligt billigare än de utländska.
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexanders^atan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständiggaranti

Filharmoniska Sällskapet.

57:de
populära V^oqserten.

Torsdagen den 2 Mars kl. l/s 8 e. ni

Societetshuset.

Program
Ouverture till op. Martha" Flotow

Du nnd Du" vals Strauss

Meditation Bach-Gounod
Polonaise Webei

Paus

Ouverture till ..Midsommarnatts
drömmen Mendelssohn

Konsert(Gresangs-scene) förviolir Spolll
(Herr Max Schulz.)

Tre orkesterstycken vi Sigurd
Jörsalfar Grieg

Förspel (I kungabo.gen,
Intermezzo (Borghilds drö

Hy]ln;iigsmarsch.

Paus

Marsch ur op. Taimhäuser" Wagner

b) Coriége

a) Snöhvits dröm)urmusiken tillI
Danni ng'.■Sniih\\t(ny)l

■Mo.szKo\vsl.:iPolnisch", mazurka

Den enda värkligt praktiska SKRIVMASKIN
som finnes är

lIA 3131OND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter förFinland & Skandinavien

HAGELSTAMS BOKHANDEL
(Hotel Kamp.)

Förbättringar äro numera vidtagna å så-
väl kontorsbläckhornet

Non pios ultra
Rullpentorkaren.

BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut afendast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Ständigt lager af färdiga
BAKAMLVBEK.

Beställningar emottages,
Nya Barisgarderobeti

2 Mikaelsgatan 'jfl
Larsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

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

Telefon 20 27.

tietoolagot

HUS
29. Fabiansgatan 29

Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London.
Möbeltyger: halfsiden, veiveteen, gobelintyger, kre-

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

Uppfyller säkert sitt ändamål
Erhålles öfverallt
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N. Esplanadgatan 19 Privatbankens hus
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Skådespelerskan och de
onämnbara". onämnbara"

INeues Wiener Journal" berättar
Wienerskådespelerskan fru Helene Odil-
lon, huru hon genom en komisk tillfäl-
lighet lyckades erhålla engagement vid
hofteaterniBerlin.

Jag var, berättarhon, engageradsom
gäst för säsongen vid en teater iEms,
under det kejsar Wilhelm Iuppehöll
sig där på en badresa. En gång skulle
kejsaren för förstagången besöka denna
teater. Man gaf lustspelet Grössenw-
ahn" af Julius Eosen, däri jag hade
mig anförtrodd en gosseroll, idet jag
skulle uppträda som den unge, öfver-
modige och elegante Konrad.

Det var endast en halftimme innan
föreställningen skulle börja. Alt be-
fann sig i största villervalla, och gum-
man, som skulle komma till mig med
min garderobkorg, lät ännu vänta på
sig. Bud på bud sändes till henne.
Jag fick alltid till svar, att hon redan
för en timme sedan afhämtat korgen i
min bostad

Hvad var att göra? Teatern fyldes
alt mera med folk ... ännu en kvart
och kejsaren skulle infinna sig ... och

jag,som icke hade några „ onämnbara"
utan bara en rock, som direktören i
hast lyckats skaffa mig ur teatainj

Jag stod sminkad som Konrad, hälft
påklädd och insvept i en stor kappa, i
det jag väntade på min vackra goss-
kostym.

Ännu tio minuter till, och föreställ-
ningen skulle börja...Kejsarens gamle
kammartjänare hade redan inträdtiden
kungliga logen för att ställa fåtöljen
så, som den åldrige monarken önskade
iör sin bekvämlighets skull.

Alt var iordning ... Det var bara
jag som ännu icke var färdig. Då, i
detta ögonblick af den största iörtviflan
får direktören, som äDgsligt späjat ut
genom ett titthål i ridån, syn på en
kypargosse, som nyfiken tittar in genom
en sidodörr för att få se något af bvad
som försiggår bakom kulisserna. Di-
rektören störtar genast löst på den
stackars gossen, fattar honom ihandle-
den och drar honom in bakom kulis-
serna till den plats, där jag står, och
skriker till honom:

Kläd af dig!"
Huru?" frågar ynglingen bestört.
Kläd af dig ... fort ... benklä

derna där!" skriker direktören. Inga

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

jFotografiska, artiklar

L
invändningar! Kejsaren väntar ... Af
med benkläderna!-'

Ja, men jag måste ju ..." ropar
gossen, men direktören hör ej på ho-
nom utan har redan dragit af honom
rocken och skriker sedan:

nTag af dig benkläderna! Port!
Inga invändningar, när kejsaren väntar,
och dina benkläder skola begagnas."

Under tiden hade direktören dragit
af gossen hans väst och tvingat ned
honom på en stol och fattade tag i den
nedersta delen af hans benkläder, un-
der det gossen ropade:

Men jag kan inte servera utanben-
kläderna. Jag kan inte servera i sa-
longen".

»Nej", svarade direktören. Mendet väcker mindre uppseende. Du får
ha rocken på dig under tiden."

Därvid ville han draga rocken från
mina skuldror. Jag protesterade af
lätt begripliga skäl, då' den dräkt jag
bar därunder var mer än blygsam, men

tog de mig räckta benkläderna och
sprang in i min loge, där jag hastigt
och lustigt drcg dem på. De passade
mig ... de voro bara litet för korta,
väl mycket korta, men hvad var att
göra 5 mimuer före föreställningen
skulle börja. Jag kastade min kappa
åt gossen, och direktören skyndade
bort lör att mottaga kejsaren.

Punktligt höjde sig ridån, och glöm-
mande hela benklädshistorien skyndade
jag m på scenen, med en tidning i
handen, såsom rollen föreskrifver, och
jag började mitt spel.

Det hela gick förträffligt. Jag tor-
des bara ej kasta en blick bakom ku-
lisserna, där den stackars kypargossen
satt med ett jämmerligt ansiktsuttryck,
insvept imin vidakappa. Benkläderna,
som till en början varit väl åtsittande,
trängde mig nu icke alls, och jagkunde
obehindradt röra mig.

Vi hade kommit till den del af skå-
despelet, där jag hade att slå mig på

CLEYELÄND
är den bästa velocipeden

SuifiTsTFÄ m'
s



AiEk_ti!i!:iM!L!?ll^iimeII^iime Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
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y Ull EN10
Hagasundsgatan 2

sßedt emot Brandkårshuset

#02 Flor """""
stort sortiment.

glusa p
af siden och sammetsbrokad

Kragar & Boas
af fjeder och plym

franska handskar,
Fichus, Cravatter,

Jahoter,M:erveilleux

Hattar, Baretter,
Skinnmössor,

Sorghattar m. m.

Allt till billigaste priser.

QQÖQQQOOO
Borgå-Porter.
Vällagrad,

Välsmakande
Efterfrågad

QQOOQQ

åamßrini

Mont de Bruyeré
A säljes i min

ra- Ö*Servera & res
ParlilaKer

EG

Sammet, Chiffon,

Folkteatern.
(Studenthuset)

Fredagen den 3 Mars kl 8 e
För 3:äje gången

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

P. Berndtson

Personerna
Baron Pantzarsköld
Maria, hans dotter.
Werner, löjtnantvid Björneborgs regementevon Stöbern,kapten vid Savolaks infanteri.Karin, en äldre kvinna.
Anna, hennes dotter.
Jakob, Baronens betjänt
Rapp, tans 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 öppnas kl. 1/2 8 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.

jttBtL.g^Bß^,^B[ VißknwS^nBP^ifcwßfc«B»Jo ■Ha^ThVMnl

Franska Lifförsäkringsbolaget ||
LUR B Al NE,I

i Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. @)
i Garantifonden: 98 miljoner Frcs. |3|

Bolagetmeddelar fördelaktigaförsak-
ringar af alla slag. Genom samarbete, med Jj^

■SJS sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- sss^
(gä« baihe et la Seine beviljas de försäkradevid @h

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
i^Sp hvilka fullkomligt säkerställa såväl denför- «>£
(Äfå ; "krade och hans familj, som ock de per- |gjj
isf ined hvilka han står iaffärsförbin-

delse för den oundvikliga förlust, som en <&/)

t sjukdom och. ännu mer en obotlig sådan el- 0}
leren olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- gd
skänker nämligen, såsom allmänt bekant. \^/

'BjC| premierna för hela sjukdomstiden och utbe- &h
IS? taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- i«<
(§^ lig och resten vid dödsfall.(^ Bolaget L'Urbaijies försäkringar äro @h

därför särskildt att rekommendera för lier- äjC(^ rar aftarsmän, då det gäller att säkerställa
(g| större affärsföretag genom lifförsäkring, &h

emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- Jksamma störirigar svårare sjukdomsfall all-
tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- Sjjj)
ges- och förlagsmanstora förluster. sn*i^P För dessaväsentliga fördelarerfordras

'fåk icke några extra premier utan endast att @$i
pjg den försäkradeafstår från den årliga vinst- ]|k

andelen. S»?
(fak Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1 @jh

|| ®arl von ||

WlWfWfWf
Internationella Olycksfallsförsäkrings

Omtyckt

Champagne

hiumliin

Ernst Tollanrler.
5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

Aktiebolaget iWien
meddelar billigast olycksfallsförsäkringar

Generalagenturen

IIWW— «

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.20proc. rabatt.

Oskar Alexsiz.

tör Finland: Mikaelsgatan I.
(L'Urbaines kontor.)

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

Hulda Lindfors

Korsett

Sundhetslif

Helsingfors, Berggatan 10,

Bodega Andaluza.
Franska Liftörsäkringsbolaget

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

V. Helanders
Vin & spirituösahandel

Wilhelmsgatan Nio 4'

Innehafvare L. V. Relander. Telefon 1803

bröstet och ropa: Jag känner mig
som en nian, som en hjälte".

Jag gjorde mitt bästa, tykte jag.
Jag hörde ett märkvärdigt sorl ifrån
salongen. Detta gjorde mig ännu mera
själfinedveten, och jag trädde fram till
rampen. Min* ögon kunde nu bättre
skönja åskådaremassan, och nu såg jag,
a" kejsaren skrattade af all makt lika-
'e'ies hans omgifning, och att damerna
gömde sig bakom sina solfjädrar.

Hvad stod pä tänkie jag och fort-
satte:

»Öppet vill jag träda fram för The-
rese".

Knapt liade ordet „öppet" kommit
minaläppar, förrändånande skratt-

Wvor bröto löst i salongen. Jag
n')o instinktmässigt, att åskådarnesWokar voro riktade på något visst ställe

P& min person — jag följde dessa"Kfcar, och - o Gud! — jag slog
Ol'skräkt och skamfull mina händer föransikret och sprang ut från scenen.

Benkläderna hade brustit."% störtade gråtande initeatergar-
oeroben; jag blygdes och ville icke äter
toäda scenen. Garderobiéren sydde
'^ammans den olycksaliga rispan, och' 'Aktören kom och besvor mig att åter
'Ppträda, då ju kejsaren var iteatern.

t
» Det är just det", ropade jag. »Jag

J^Jag skäms till döds".

Under det att teaterpersonalen så-
lunda stod samlad omkring mig, knak-
kade det på dörren till garderoben.

Är det tillåtet?" frågade en röst.
Jag önskar på uppdrag af kejsaren
tala med fröken Odillon."

Det var kejsarens generaladjutant
grefve Lehndorf. Jag gick fr"» til]

dörren. „
Nådiga fröken!" sade han. Hans

majestät hoppas, att missödet är repa-
reradt, samt hoppas att äter fa se eder

på scenen."
Under tiden hade min kostymkorg

ftndtligen anländt. Snabbt tog jag;den
efterlängtade kostymen pa mg^oc be-
trädde äter scenen. Jag blef
gCII med stormande bifall ". . kejsa

ren gaf själf tecken därtill.
N'lsto dag under det jag företog en

provad istaden mötte jag kejsaren.

Han tilltalade mig:

Jag hoppas att ni hämtat er frän
nsträngningar. Jag tackar

?? för att ni efterkom min önskan.

Keser ni till Berlin när säsongen i

njÄestät. reser.an-

hafeferSt något engage-

,,Åh, hofteatern, min fröken, bar
alltid rum för så charmanta talanger
och unga hjältar. Jag hoppas få se
er i Berlin, min fröken. Jag tackar
er ännu en gång."

Fem dagar senare erhöll jag, tack
vare kejsaren, engagement vid hoftea-
tern iBerlin.

-++-"+-

Notiser.
— Gerhart Hauptmanns skåde-

spel Die versunkene Glocke" gafs
nyligen som middagsföreställning för
175:te gången å Deutsches Theater
i Berlin

—
Dennyaoperetten„Derschöne

Rigo" af Ziehrer, libretton af Krenn
och Lindan, kunde vid första uppfö-
randet å Carolateatern iLeipzig en-
dast framkalla bifall genom den flotta
mest i marsch- och valsrytm hållna

nmijTT^

kompositör,mr Jo-
lies^är satts * konkurs nuidagarne,
[trots de 200.000 mk.hanförtjänatpåsin
populära operett och några andra ut-

styrselstycken. Hans skulder uppgå
till 35,000 mk.; enligthans egen upp-
gift är det på kapplöpningsspel, som
han förlorat pengarna.

— Ny konkurrent till Shake-
speare. Man har flere gånger påstått,
att Shakespeare icke existerat, och tal-
rika kritici hafva tillskrifvit Bacon
flertalet af hans pjeser. Den berömde
filosofen är emellertid icke den ende,
hvilken man gjort denna heder, och
nu uppträder en ny medtäfiare ien
irländares person, en anspråkslös poet
från Limerick, med det hittills föga
vidtbekanta namnet Dan Hayes. Man
lär isjälfva värket iett dammigt ar-
kiv iden lilla staden Kilkenny hafva
återfunnit en gammal affisch, sålunda
affattad:„Kungliga teatern iKilkenny.

Lördagen den 14 maj 1793 uppfö-
res af Hans Majestäts skådespelares
trupp och på begäran af flere vördade
invånare idenna konstförståndigastad
till förmån för hr Kearns:

Tragedien Ilandet
ursprungligen skrifven och författadaf
den berömdeDan Hayes från Limerick
och intagen i Shakespeares arbeten."

« <► >
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ed högvederbörligttillstånd
O >s af Kejserliga Ryska Mcdi-

cinalstyn Isen i S:t Petersburg
K Q.
03 säljes det af framstående baktc

riologer vitsordade och härintills
oöfverträffade bakteriedödande

Stomatol
För tändernas och munnens vårdg B Ledig annonsplats Ledig annonsplats
i de flesta apotek och drogvarv
magasin ihela Ryssland samt i
Finska Bokhandeln i8:t Peters-

Nederlag

Wilkens & Petersen, S:t Petersburg
0. Nuiowz, Moskau

Kontor & lagerac
G3

oa. S:t Petersburg,
Liteini prospekt !M:o 15
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Fin truch n

Dahlbergs Pappercihandel 52 Ale ?atar kcntrAlexandersgatan
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i Wiener Damen-Orchester **>
ler Dan OrchesteW

G. Richter>> in G. Richterc/

Onsdagen den I Mars 1899. Torsdagen den 2 Mars 1899
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Helsingfors, Mikaelsgatan 2
Åbo, Slottsgatan 27.
Viborg, Alexandersgatan 27
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