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/CENTRAL \
/ Tarnilufts- och >.
/ Basängbad rekommenderas.

Lagret är stort och välsorteradt
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisen beräknasmyk-
ket moderata. 3\Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag
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SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 17 Mars 1899

kl. 7,30 e. m.

ibaniel Hjort.
SorgespeliB akter med 4 tablåer af J. J. Wecksell

Personerna
Karl,hertig af Södermanland,riks

Hr Eriklöreståndare
Arvid Stålavm.krigsöfversteiFin

laijd Ifr Malmströir
Johan Flemin?, son till Klaes

Fleming och Ebba Stenbock . Hr Klintberg
Olof Klaesson, naturlig son till

Klaes Fleming, adopterad.
Ericus Erici, biskop i Åbo . . .
Joachim Scheel, befälhatVare på

hertigens flotta
lluuiel Hjort
Ebba Stenbock enka efter Klaes

Frk Bock

. Fru Bränder
fHr Carlson.llnB|Hr Deurell.

Katri I
Erik Brahe ,.. -ni' best ■Laurentius PaulinusI f^V
Biskop Petrus af i £*k IHr Erlin.

/Hr Precht.
\Hr Sjöström
Hr LinJh.

Pvänne borgare i Abo

på slottet
Ed fångvaktare . Hr Stavenow.
OJficerare på slottetiÅbo. o En parlamentär. Soldatei

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

Händelsen tilldrager sig 1599 på A ho slotti och

Börjas kl. 7,:50 och slutas omkr. 10 e. m.
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Middagstonsert Hotel Kamp
från kl. Vsé— V26 e. m. <-// Wiener Damorhestcrn.

stAmlbergs jltelier.
\ic. AiitipiuVs

Elektriska Affär,
!1» i.,ti o» a 34 Tel 09T H.lor*

Ijualedningar

Telefonledningar,
Ringledningar etc, etc

Akta

Begär

MAGASIN I}U NORD.
Elien Camntclins
Garn & Stickningsaffär

V. Henriksgatan 18
Filial: St. Robertsgatan 2

Rekommenderar sitt välsoitera
lager af

Ullgarner & hemstickade
Yllevaror.

r P> T*VT2PimATTL Fotografisk Atelier.
V, X . X/ JL Jöl/XiJLXXJ4%,XXÅÅ Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk, pr duss

väl rrkändt billigast. -
iz^r i:nik material o. apparater
alltid kostnadsförslago prisbi
1 ■■ :någonudhggai

■SL Ni

Utför omsorgsfullt och till billiga priser allt fotografiskt arb«t« säoäl
inom som utom atelieren. C«Ufon 24 53.

Axa Lindholm
Tapisseriaffär,

Alexandersgatan 7. Telef. 638

Viner och spirituösa
direkt importerade irån utlacdet hos

Hjelt & Lindgren.
Unionseatan 1i

po XTärldsT3erömd.a,aEaorilt.anSl^.a

■Vedetteß
--^■iÄ Velocipederna €€€^'577

tillvärkade af Pope .Mfg. C:o

erhållas numera i

G. F. Stockmanns Velocipeddepot

J.H.Wickels
VINHANDEL.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelönt mod guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris iDiplöme cThonneur) vid ut-
ställningen i Bordeaux 1895.

N. Esplanadg. 31
(Caton/s hus.>'
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N:o 82 Fredagen den )1 Mars

ANJJBJL NYBLIN, F OTOGRAF, Fabiansg. 31.

SKÅNE", Brand-

SAMUEL CRDELL
ill ,ffet **"»

5r

Samuel Croell
Sofia, hanen vaimonsa. .
Lisbeta, heidän tyttärensii

Mörner, Käkisalmen ja Inkerin

Tordan, Savonlinnan maaherra
Metstake
Pekka, Samuel CröelTin renki
Palvelustyttö

Talonpoika
Ernst Malmström Paavola

A_atelislh rrojn. vouteja,vallesmanneja. markkinamiehiä.
talonpoikia, jovisimiehiä, palvelijoita ja sotamiehiä.

Anda in iminsta detalj är Ernst Malmströms
Arvid Ståiarm den karla-karl man gerna vill tänka
sig krigsötverstenpå Abo slott. Sent skall denbilden
plånas ur ens minne. Tapaukset Viipurissa ja Käkisalmen läänissä 17.'nen

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

& Lifförsäkripgsaktiebolag:

3acob Ejimgqcists Totografiska fltclicr
fllexandcrsg. 19 (ing. fr. fiagasunasg. 2.)

1899

SUOIW. TEAATTERI.

Perjantaina Maalisk. 17 p 1899

Näytelmä neljässii näytöksessii. Kirjoittiinut

Arvid Järnefelt

Henkilo t

Benjamin Leino.
Jfaria Rangman
Lilli Högdahl.
å.xel Ahlberg

kenraalikuvernööri
Viipurin maaherra

Kaarle Halme.
Emil Falck.
Adolf Lindfors

Käkisalmen maahen-a Taavi PesonoD
Otto Närhi
IVyne Pinni
Lsakki Lattu

(Hemmo Kallio
|Onni Savola

vuosisadan koskipaikoilla

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo 1/28
ja loppuu k:lo 11.

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

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. ni

G. Tahfs
Ylle & TrJcotvaruafFår

Norra Esplanadg. 37 7e/ef /727.

Välsorteradt lager, billiga priser
Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-

derkläder
Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i

Grenoble världsberömda handskar.
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HA KALI» \VASASTJi:iI>AS Blomsterhandel, SKILNABEfI i.
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Utmärkt hårreningsmedel!
Doktor Hornborgs Hårtinktur"

"O1 Hindrar mjällbildning och
hårets affallande

80000
Pris pr flaska 3 mk 0000
______„____ 0000

\*j\*\\*ji

Café Suedois
Vilhelmsgatan N:o 5

Telefon 13 75

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

z ■:&

h »os

Brudslöjor
kransar, band. spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval bod

Firma H. Elimin
9 Alexandersgatan 9.

MMIHelsingfors
Smörgåsaffär

Mic-haeliv.al.iiAl 4 '.11

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
triikaelsgatan 4, Centrals bus.

Ylle- och trikovaruaffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinland for
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER,

Betydligt billigare än de utländska
Illustrerade kataloger pa begäran.

50 ÅJexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständiggaranti

Filharmoniska Sällskapet.

63:dje

populära I^oqserien.
Lördagen den is Mars kl. l, s 8 e. ni

Societetshuset

Danskt Program
Hartman, senKung Kristian

Uuvertnre till Ossian
Vnuareller", suite för stråk, (dy)

Elegie. -^cher/o. Canzonette
Humoreske- Novellette.

Polonits Lassen

Paus

ElinaFörspel till op. Kleopatra"
Preludium ur op. Tovelill(

Hamerik
Nordisk suitc N:o 2 (ny)

Hjältesång Saga Dräpa
Springdans

Paus,

Ouverturr,Ett nordiskthärnadståg!
11altman, jun

Romans, for violin
(hr Max Schultz.)

Drömbilder-fantasi Lumbye

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIX
som finnes är

HAMMOND,
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
Rullpenntorkaren.

BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut endastäktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Ständigt lager af färdiga
BARNKLÄDER.

Beställningar emottages,
Nya Barngarderoben

_' Mikaelsgatan Ll^^^HLarsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

serverar bästa 1
tallbarsbad, sprit-

finnbadstu, karbad, halfbad
" o. terpentinsångskåp.

Telefon 20 27.

yi-ls tietaolagot

IRIS
29. Fabiansgatan 29

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

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

Ledig annonsplats

IÄDDERI- ETABUSSEMENTETUNG LSKÄ S
V. C. Branch.

N. Esplanadgatan 19 Privatbankens hus
1 fr. upp

Rekommenderar sig
hos den ärade

publiken

Specialité.
Dräkter för sa=

longen

Bach och Wagner,

Under loppet af de två hundra år,
som förrunnit sedan Bach och Handel
kommo till världen, har musiken erhål-
lit en vidtomfattande utveckling. Nya
riktningar ha gjort sig gällande och
vägar äro beträdda, om hvilka de båda
stora mästarne icke, hade en aciug.
Haydns sunda, rena och glada väsen,
Beethovens mäktiga och tragiska hög-
het och den mellandessa stående, bägge
ytterligheterna sammansmältande. Mo-
zart, hade segrat öfver de stora före
gångarne. Men iperioden efter Beet-
hoven se vi den märkliga företeelsen,
att man dels försöker sig på att skrida
längre fram på Beethovens dristiga,
himmelsstormandebana, dels känner be-
bof att tillgripa de gamia mästarne
Handels och Bachs strängare former.
Det är en utjämningsprocess, som lik-
nar den. hvartiil Darwin gaf uppslag
inom det organiska litvets värld : och
Beethoven. hvars genius i musikaliskt
hänseende behärskar hela vårt ärhun-
drade, är en gemensam stamfader till
de dristiga framstegsmannen sYagner—
Berlioz— Liszt och de med ena ögat
mot den germaniska antiken tillbakaskå-

dande mästarne Mendelssohu och Schu-
mann. Andra komponister, tillhörande
(len efter-Beethovenska tiden, kunna
livarken bestämdt räknas till den ena
eller den andra gruppen, sådana som
Schubert, Weber. Spohr o. a. v. Dessa
bilda en grupp för sig. Schumann ta-
ger sin utgångspunkt från Beethoven,
Spohr sin från Mozart: Weber går helt
och hållet sina egna vägar. Stilla och
lugnt försiggården antyddautjämnings-
processen. Mendelssohn utsträcker han-
den efter den Handelska oratorieformen.
Schumann lägger en hvar på hjärtat
att betrakta Das wohltemperirte kla-
vierJ af Bach som vårt dagliga bröd.
Bachs och Handels inflytande griper
alt vidare och mäktigare omkring sig.
och omsider visar sig tilloch med fram-
stegsmännens grupp, åtminstone deras
djärtvaste och snillrikaste representan-
ter, stå under samma inflytelse : sä igen-
känner man Bachs ande i Wagners
gMaatersångarne" likasom Handels kan
spåras i ..Götterdämmerung".

Det var ej möjligt annat än att den
musikaliska världens uppmärksamhet
e:ter Mendelssohns och Schumanns värk-
samhe: åter i hög grad skulle fästas
pfi Bach och Handel. Detta galler i
synnerhet Tyskland. IEngland har

s ~^—^^«■Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-
bolaget i Finland Helsingfors.

IFotogra&ska. artiklar
Fon.offrafer.L

nämligen icke sä) mycket af estetiska
som af religiösa -ronder minnet af I län-
del alltid bevarats till en viss grad,
medan Bach ända in uti närvarande
stund ännu icke har nägon synnerlig
betydelse där. IFrankrike och Italien
spela Bach och Handel ingen roll. Vi-
dare gäller anmärkningen om de två
mästarnes betydelse i vår tid endast
den stora publiken och icke förra år-
hundradets stora melodiker. Det är
bekant hur allvarligt Mozart sysselsatte
sig med Handel, och hvad pä hans tid
var tillgängligt af Bachs musik kände
han fullkomligt. Om Beethoven vet
man. att han ansåg Handel för den stör-
ste mästaren, och bland Haydns ma-
stervärk träffas här och lär stycken,
hvilka godt kunde betraktas såsom här-
stammande från Hände!, om icke melo-
dien svarvade rfver den stränga kon-
trapunktiska konstruktionen säsom få-
geln ofver det stora djupet. För den

« stora publiken hade Bach och Handel

ej synnerlig betydelse, och det är icke
sä länge sedan de två mästarne vak-
nade till nytt lif. Ett sådant återupp-
liivande är icke sä förunderligt eller
allenastående. Detsamma var händelsen
med Shakespeare. Det visar emellertid
den menskliga andens kraft, och det
är en upplyftande syn att iakttaga, hur
denna segerrikt kan bryta hundraårig
glömskas bojor och på nytt visa sig
fruktbärande och vägledande.

Ett par hundra är efter Baohs och
Handels födelse samlas, trots den för-
vånande utveckling musiken sedan ge-
nomgått, ständigt talrika åhörarskaror
för att glädjas och upplyftas af dessa
mäktiga snillens andliga uppenbarelser.
Det är ej sä länge sedan Bachs stora
värk huivudsakligen betraktades som
produkter af det matematiskt ordnande
och kombinerande förståndet hos enräknekonstnär, medan de nu synas oss
innehålla en värld af ädel skönhet och
fantasi. En dyrkare af den Wagner-

CLEVELAND
ax ilen bästa velocipeden

som

Sundstr STii^s



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

snedt emot Brandkårshuset

**"»* Flor €€€€c
stort sortiment.

af siden och sammetsbrokad.

Kragar & Boas
Franska handskar,

Fichus, Cravatter,
Jaboter,Merveilleux

Sammet, Chiffon,
Hattar, JSaretter,

Skinnmössor,
Sorghattar m.m.

Allt till billigaste priser.

GQQQQOOOQ
Borgå-Porter.

Vällagrad:

Omtyckt

OQOOQOQOQ

Siam6rini tfäestaurant

glusai?

Välsmakande

af fjeder och plym.

Efterfrågad

Folkteatern.
(Studenthuset)

Lördagen den is Mars kl. 8 e. in

För '.':dra gången

Frun af stånd
och

frun i ståndet.
Lustspel i 3 akter af Frans Hedberg

Personerna

Fru Stabertz, hnsegarinna
Elice, hennes dotter.
Fru Carlsson, manglérska.
Carl, hennes son. handelsbokhållare
Lotta, hennes fosterdotter
Stolpe, brukspatron
Fagerlin, fanjunkare.
Andersson, sjötullvaktmästare,
Krisk, kmionier-korpral.
Nilsson, järnbärare.
Jungfru Lisa, kaifeforsaljer.ska
Johanne, sk&nkjtmgfru.
Anna, fru Stabertz piga.

Folk.

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.

io— 4 i O. V. Laurents tidningsdepot samt
representationsdagen äfven å Studenthu-
set fr. kl. 5 e. m.
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Franska Lifförsäkringsbolaget

LURBAINE. ®J
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. %

Garantifonden: 98 miljoner Frcs. &)^
(&> Bolaget meddelarfördelaktiga fÖrs&k- 0jViv r'nKal

" rtl alla slag. Genom samarbete med 2^sjuk- och olycksfallforsakriiigsbolaget I.Tr- &)
(^ haihe et Ja Seine beviljas de försäkrade vid 0\;S* sjukdom och olycksfall särskilda förmåner.

hvilka fullkomligt säkerställa säväl den lör- -?c/
ftji 'krade och lians familj, som ock åe ]km-- {£j
S^ s ner, 7iied hvilka han Btär i atllirsliirbin- '^

delge fBr den oundvikliga förlust, som en >c)j
is& sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- <0\\w l|-r en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- "gyvSsfe* skihiker uämligen, säsom allmänt bekant. *-z)y
(J& premierna för hela sjukdomstiden och utbe- gW)
V^ talar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot-
§& lig och resten vid dödsfall.

Bolaget L'Urbaines försäkringar ftro 0)
\a^ därför särskildt att rekommendera ror hcr- j2rar aflarsiiiän, <ia del srällcr all säkerställa **)j
(^ större aftlirsioretag genom lifliirsiikriiiir, &(\
Jjfw emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- gl"^j samma störingar svårare sjukdomsfall all- *zz//

tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- 0\W ges- och förlagsmanstora förluster. gy
För dessaväsentliga fördelarerfordras "^/(jjg icke några extra premier utan endast att É[ft

Vrv den försäkrade afstår från den årliga vinst-
ijö andelen. 02

Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1 0)

Qarlvon dfinorring.

IWTOWfIWTOWV
Internationella Olycksfallsförsäkrings

Aktiebolaget iWien
meddelar billigast olycksfallsförsäkringar.

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

Hulda Lindfors
Korsett

Sundhetslif

Helsingfors, Berggalan 10.

Bodega Andaluza.
N:o 28 Unionsgatan N:o 28 Telefon 21 58.

O

c5
*

k» Champagne fl
3 Mont de Bruyére a

iminut hos de flesta Herrar handlande. I
å alla större hotell & restaurn- *

■S'ai-liliiir<T hos *Jtioner

O Ernst Tollander.
5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

i—

—
■ Franska Liftörsäkringsbolaget

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

V. Helanders
Vin & spirituosahandel

Wilhelmsgatan Nio 4,
Innehafvare L. V. Relander. Telefon 1803

j^ealisafion]
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.

i
?

Orcus stamgästers gunst och bevå-
genhet har numera uågra danske Piger
tagit i danaarf efter de tyska Binorerna
och sinoritorna. hvilka vintern lång
kvimilerat till de underjordiska gastam-
es fröjd och synnerliga förlustelse.

Dana"-iröknarne äro till antalet sex
och äro als ej sä oäfvet danade. De-
ras skälmska ögon reagera oanadt lätt
raot berndrande ögonkast, hvarötver
deras tvä Dana"-kavaljerer se afvnnds-
värdt likgiltiga ut.

kommen för närvarande bju-
der uppfylles jirogrammen till tvä tred-
jedelar af fosterländska melodejor och
däremellan bjudes på äkta Köpenhamn-
slagdängor såsom exempempelvis den

tografiate

ska musiken bar yttrat, att Bachs Pre-
ludium och Fuga i A-moll för orgel var
honom kärare än hela Tristan och
Isoide-'. Kanske skall detta om 200
är förefalla löjligt, men kanske ock att
en sådan uppfattnings riktighet då skall
bekräftas. Det är oiröjligt att veta.

-«""►

Dam-kapellet Dana"

I'Hermitaget

alltid med stormande indianjubel mot-
tagna Tjenis Amanda".

Till sist en diskret hviskning iörat
på de styrande och ställandea Socis"., Socis".
Manne ej seidlarua, tutingarna och smör-
gåsarna skulle varaI'Hermitagetsskym-
ningspublik lika läckra, utan att tugg-
och svaljmusklerna behöfde uppiggas
med patriotiska marscher. Det finnes
nämligen folk för hvilka våra foster-
ländska melodier äro för heligaatt dag
ut och dag in vulgariseras vid sprit-
dryckernas omtöcknande dunster. För-
lät en yngling, som frågar.

Passepartout

-4*»K

Notiser.
— Berlins teatrar. Den nya folk-

pjesen Das liebe Ich"1 af C. Karhveis
har uppförts första gången å Lessing-
teatern osh haft gynnsam framgång. —
a Xeues Theater mottogs ett nytt ska-
despel ..Der Sohn der Frau" af Max
Kretzer med bilalltrots styckets grofva
byggnad. Isynnerhet slogo några fpi-
soder an.

— Ett nytt. foga betydande
skådespel ..Familjen Jensen" af Edgar
Höyer, öfversatt till tyskan af kam-
marrådet E. Jonas, rönte ett välvilligt

"ätermottagande a Herliner Th
Bissons nya fars rDer Schlafwagen-
controleur", förtyskad af Benno Jacob-
son, väckte munterhet å Jicsidenzthea-
ter. Som förpjes gaf.s enaktaren ,. Zura
Einsiedler" at B. Jacobson, hvilken
äfven rönte bifall.

— Lustspelet Der
Schlagbaum" af Heinrich Lee har med
framgång uppförts å Bette Alliance-tea-
tern. - För törsta gången har å Fried-
rich Wilhelmstädtisches Theater gifvit.s
den nya tragedien Rachegeister" af
L. Wolff.

— ..Adam och Eva eller Själa-
vandringen■' är namnet pä en ny hel-
aftons-operett, mndken af Weinberger.
texten af Julius Bauer, hvilken nu gör
stor lycka pä Carl-teatern iWien. I
l:a akten uppträda Adam och Eva i
Paradiset, i den 2:a som Josef och
Potdfara hustru, i den 3:e som Sokra-
tes och Kantippa, i den 4:e som Don
Quixote och Dulcinea och slutligen i
.len s:e, hvilken föregår i Wien i våra
dagar, som claqueuren Adamovitsch,
hvilken tjänstgör vid samma teater där
hans hustru, som rymt iriän honom, är
primadonna. For öfrigt uppträda äl-
ven i stycket Plato. Alcibiades. Mer-
kurius, Herkules. Öancho Panza och
Ahasveras. De båda hufvudrollerna
spelas at den rirade komikern Girardi

och en mycket vacker amerikanska,
fröken Halton, hvilkeu lärt sig tyska
språket. "

—
Bayreuth-festspelen1899 kom-

ma att, elter hvad nu är bestämdt, ega
rum från 22 juli till 20 avg.;de bada
representationerna af Nibelungenrin-
gen" 22— 25 juli samt 14— 17 avg.
nMeistersinger" uppföres 28 juli, 1, 4,
12 o. 19 avg., ,.Parsifal" 21» o. 31
juli. 5, 7, 8, 11 och 20 avg. Från
och med 1mars begynte försäljningen
af inträdeskort.

— Om Goldmarks nya opera
..Briseis" berättas att den, helt nymo-
digt. icke börjar med någon uvertyr.
Istället kommer, också nymodig, en
längre mellanaktsmusik efter första ak-
ten. Operan innehåller tre hufvudrol-
ler: Briseis. Achilles och Priamus. Un-
der fyra månader har den nu 08-årige
komponisten frän morgon till sent på
natten arbetat på sin sista opera. Dä
han lider af svär ..rampfeber" kom-
mer han ej själf att bevista premieren
af densamma.
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I Brefpapper
rikhaltigaste lager af utländska och inhein-

É& ska sorter, linierade och olinierade.
Firmatryck, ut/öres billigt.

Dahlbergs Pappenihandel
Alexandersgatan 15.

p
é

mmmåmmmmåMmmåmmmå

CO O
T 3,-

&*

oo

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Fredagen den 17 Mars 1899

Program.
i. Prater-Marsch Richtei

Strauss
Suppé.

2. Rosen avs dem Säden, Walzer
3. Ouverture, Pique Dame"
4 Zäpperl Polka
5. Largo
(i. Potpouiri,Lohengrin''

Strauss.
Handel.
Wagner

7. Wintennärchen, Walzer . . . . . Kjchter.
8. Ouverture, ,Eienzi''. - Wagner.
!). Berceuse, (Ny) Greeorowitscl:

(Violin SolOF^Fno^^Ä^^^^BLO. Potpourri. .. I'__^_|^^^^^^^^^H
11. Habanera .
12. Sc]il!i^>ma!'scliH

Stix

*"jj\ //
M 4&

IiSe # ' f k)

is^
—-

-. 't

Stickade varor
såsom strumpor, damasker, vantar, barnklädniuj^ar,
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 Neovius.

T. Ouverture, Mignon" Thomas
8. Wiener Biut! "Walzer Strauss.
9. Marionetten, Trauermarsch....Gounod.

10. Was gibtfs Neues! iNy) Potpourri. Richter.
11. Intermezzo, Naila" Delibes.
12. Schlussmarsch.

T

"PM

Stomatol
För tändernas och munnens vård

Ledig annonsplats
i de flesta apotek och drogvarv-
magasin i hela Ryssland samt i

Finska Bokhandeln i S:t Peters-
burg

Nederlag

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

Kontor & lager

S:t Petersburg,
Liteini prospekt N:o 15

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52

Ang. LudY. Hartwall.
Sadu å 20 p:i

Mineralvattenfabrik Elvira a 1S o-i
Helsingfors, Aloundersg. 26,

Telefon 169.

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

hos

RemekeJaco
!■■«■

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Lördagen den 18 Mars 1899

Helsingfors

Leoncavallo

Herman Lindell
Specialaffär för

$\S Artist^ och jßitrnatcrial^^
Qir/ielßesticfi »t&i som lnai-ie sias af cfiiimateriat

bör man naturligtvis alltid köpa i

£| Ritmalerialieliaiidelii
enär densamma såsom varande ..SPKCIAL-AFFAR" ovillkorligen erbjuder

största garanti för bästa vara

Matematiska & Geodetiska instrument
Finlands enda specialaffär i förenämnda artiklar

Glödritningsapparaten■ r ovilkorligen">^VJIIUL den bästa
är ovilkorligen

den bästa
erhållea ondapt hos Herman Lindell, Helsingfors

H:fors 1399, Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri

Ledig annonsplats

Prosrra m.
Sohwarzenberg,Marsch . . ,
Brann öder blond, Walzer . .
Ouverture, „Domino noir" . .
Bitte schön,Polka
Scherzo,
Potpourri, Trubadour" . . .

flm] ' j^^HH

*
l€

Hiilipiirustuslaite
on välttämåttö- C^f^U on välttämättö-

masti paras mästi paras

Stiassny.
Waldteufel
Auber.

K Herman Lindell. I
Erityisliike

'Caiteilia ja Piirustustar^cita
-■!.., i,,ii,, ..ia,n,,-i., f^iirustusiarpcita

ostetaan tietysti aina

**& Piinistiistarpeiderikaiipasta m&
Siitk syysti etts se ERITYIS-LIIKKEKKI välttämättömästi tarjoaa

ssuuriiuman takaukspu tavaran hyYTvdestä.

Matemaatillisia & Geodetillisiä Ujökaluja. P
Itä Henrikinkatu. I

Suomen ainoa erityisliike edellä mainituissa osissa. U

saadaau ainoastaauHerman LindelVillä,Helsinki,

Strauss.
Mendelssolm
Verdi.
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