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jjCJEKMABffI .A.** lifförsäkringsaktie bolagistettin. Ferd. Stamer.— —
______^

Generalagentur förFinland, Hagasundsgatan 8.

c£rogram~<fölaået
Tidning för Helsingfors

Georg Wikströms skrädderiTeatrar och Konserter. Östra Henriksg. N:o 1,/ BAO \/CENTRAL \
yr Yarmlnfts- och

/ Basäiigbad rekomraeiideras. \^

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

I höranvändes.Prisenberäknasmyk-
ket moderata.Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag
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Fredagen den 13 Januari
DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg-. 31.

SVENSKA TEATERN. SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 13 Januari 1899 Lördagen den 14 Januari 1899

kl. 7,30 e. 111kl. 7,sn e. m
Z. Topelius födelsedag,För 3je gången

Abonnement N:o 14PåHvita hästen." För l:sta gången

(Im weissen Rössl") 6ftcr femtio ar.Lustspel i ii sikter af 0. Blumenthal och G. Kadelburg
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[Kalle, smörgåsnisseI^HMia, städerska jV
Malin, köksa i ■
Anders, dräng ■
Petter J 1
Halta Maja, postgumma
Bengt, vägvisare .
iFm rfisa.ndp, herre.
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Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10 e. m. SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

WSKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: C. F. GARLANOER.
Alla aftnar

AftonkonsertMiddagstonsert Håfel K*mp
frän kl. V 24-V26 e. m, a* Wiener Damorkestern. från kl. 8 e. m

stAhlbergs jltelier.
Jacob Cjmigqrists Totografiska Htelier

fllcxanamg. 19 (inö- fr. fiagasunasg. 2.)Nic. Aiilii>iiB'«
G. Tahfs

Ylle & TricotvaruaffärElektriska Affär, Utför omsorgsfullt ocb till billiga priser allt fotografisßt ar&cte såväl
inom som utom atelimn. telefon 2453. /Vo/ra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Nylandsg ■*■* Te\. 091. H;for»

tler tjualednlngai-för anslutning till H:fors EleLt. A. B. Välsorteradt lager, billiga priser,Bodega AndaluzaTelefonledningar,
Ringledningar etc, etc. Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-

derkläder.N:o 28 Unionsgatan N:o 28
väl och crkäntU bSSiigasr-^^^
(l: i:ina material a(iparnt^^x
alttid kostnadafut-sla^^^^BFiler fJr nanorLi^^^H

rurAater förränNi besLämjjior Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i
Grenoble världsberömdahandskar.

Servering af uteslutande äkta naturviner, frukter,
läskdrycker m. m.

mjlga-SIN nu Nomn.
Helsingfors Bazar J.ILWiekels

Innehafvare Karl R. Lindfors
Axa Lindholm

Tapisseriaffär,
Alexandersgatan 7. Telef. 638

YINHA¥DEL.14. Vestra Henriksg. 14
& Kortavaror, Qlas= «&Galanteri=, Bijouteri-, Läder= ARRAKS PUNSCH,

Akta Porslinsvaror, Dockor & Leksaker

& nik.Miner och spirituösa
direkt importerade från utlåtet hos

Hjelt & Lindgren.
specialitet 1ifc

prisbelöut med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris d'honneur) vid ut-
ställuingeniBordeaux 1895.Parti order emottagas

Unionsgatan 17

N. Esplanadg.
—

Tt» T\XTT>^UTfc åTTT Fotografisk Atelier.
C A . XI -*■ Ji^iJ^t«*JÄ^^ Porträtter i visitkortsformat å 6 mk, pr duss (Catonis hus.>

N:o 55

Pcr sönerna

ElisabetKuber, värdinnapåHvd
ta hästen Fru Eliasson.

Hr Hultman.
Hr Swedberg.
Frk. Lodenius
Fru Bränder.
Hr Klintberg.

LeopoldPettersson, hofmästare
Polykarpus Tvålen... .
Ellen, hans dotter . . . .'
Agneta, hans syster. . . .
Otto Eidell, advokat . . .
Anton Pilqvist, privatlärare.
Clara, hans dotter ....
Narcissus Schönberg
Högner,kammarskrifvare. .
Amanda, hans hustru . . .
Oviks-Lars

Hr Stavenow.
Fru Stavenow
Hr Carlson.
Hr Deurell.

A.nna, hans systerdotter, vanligen
kallad .AJxvl^n^^^^^^^M(Hr Malmström,

JHr Sjöström.

HÉk < Frk Söderström.
Frk Tscheriiiclur

Skådespel i 3 akter med prolog af Z. Topelius

Konung(iustaf 111
Baron Magnus Drakenhjelm, Konungens kam

is ar

finskt regemente, 30 ar. . . :
(in- Ivinnan Höpken, statsfru hos H. M. Drot

Ebba Reuterkrona, hottrökenhos H, M. Drott
ningen, 17 år.

Andra maskei
Tredje masken
En spåkvinna.

En kammartjänare.Masker, lloffoll-

Baron Magnus Drakenhjelm, 78 år . . . Hr Berlin.
Lisette Hallström,hans hushållerska,enka,7oår Fru Bränder
Sebastian Hallström,hennes son, inspektor på

Hr Malmström
Frk Lodenius.
Frk Bergroth.111 arLntt" Ringins, hennes (l'^^^

Richard von Dahlen. |n-<--M
rhomas. fru Hjelms fciiK^l

26 ar Hr Lindroth

Prologen spelar iHaga slott år 1788; pjesen på Rautakylä
såteri vidNäsijärvi ai- 1838.

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

hästen

Resande

Prk. Bock
Hr Linclh

Fru Lindh.
Hr Svensson
Hr Erlin.

>I från la-
nerjärbilligt

1899.

SUOM. TEAATTERi.
Lauantaina Tammik. 14 p. 1899

Z. Topeliusen syntymäpäivän johdosta

Emmentz.Repa von
5-näytöksinert murhenäytelmä. Kirjoit. Z. Topelius

Säveltänyt J. A. Söderman. Suoment. Tuokko.

Henkilöt
K.uningas Kustaa 11 Adolf . . .Axel Ahlberg.
Ruhtinas von Emmeritz , . . . Emil Falck.
Regina voa Emmeritz Maria Rängmaij
Axel Lilje, Pohjolaisten öfversti . Eino Salmela.I
Larsson) Suonien ratsuväen /Adolf IjindforJ
Berteli / upseeria \Ale^sUi^ioHvon Alten, Saksalainen öfverstiI

Ruotsin palveluksessa. . .I
Ivuninkaui läkäri I
Pater Hieronymys, jesnittain pää^|

Oskari Salo.
Isakki Lattu

Benjamin Leino,
Hembold, fransiskauimuiikisfim^^^^^^^^Hpriori. . ..... (HbiAiirli^^^^^B
Ensimmäinenl fKnut \'oc-.lcman^BToinen miotsalainenupseeri! Evert Suonio,^^B
Kolmas J |,Hemmo Xallio^BDovthe, Reginan amma ....Mimmi Lähteenoja
Kätchen, kainarineito Hilma Tianta.non.

Ruotsin uppseeria ja sotureita. Munkkeja ja nunnia.
Linnan sotureita ja asukkaita.

Tapaus Etnmeritz'in linnassa FrankenissaLokakuun. alussa 1631.
Ensimmäisen ja viineisen näytöksen välillä kulunutnom puolitoista vuorokautta.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B
ja loppuu k:lo II

Kontor Mikaelsgatan N:o 3
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Konsertstycke, for basun
(hr J. Vogel.)

JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.
Betydligtbilligare än de utländska

Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandersgatan 50.

EMIL REHNBERG.
La Jota Aragonesa" capriccio

Pa u s
OBS.! Fullständig garanti

Intågsmarschur op. nDieKönig-
in von Saba

Harpa och speldosa

Finnames marschHSB
Den enda värkligt praktiska SKIiIFMASKIN

som finnes är

HT — e^J

HAM3IOJVIJ,

v'' "■■" !'.'■'■ '> ■m

som skrifver såväl rysk som vanlig skrift
cd

Finnes på lager hosi-Tfii Carl Jacobsen & C:oISas^sSé
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

5 fiUilutitu S. HAGELSTAMS JOli
Elefantteatern stängd (Hotel Kamp.)

denna vecka Nyårskort.Öppnas annandag

Jul med nytt

Förbättringar äro numera vidtagna å så-
väl kontorsbläckhornetprogram

Mon plus ultra,Högaktningsfullt
somDirektionen. Hullpeiitorkareii

OPERAKÄLLAREN. Widdags- & Aftonkonsert. Tab!e diiote & å la carte
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DA KALI) \VASASTJEIt\AS Blumster
Brudslöjor

kransar, band. spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval hod

Firma H. Ellmin
9 Ak-xandersgatan i).

CtoWerfsHulsiifors
Smörgåsaffär

Michaelsgatan Telef 4 91

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaeisgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik i Finland for

Filharmoniska Sällskapet

4O:de

populära V^onserter\
Lördagen den 14 Januari kl

Societetshuset

Program
Ouvérture till op. „Muntra fru-

arna"

Seid umschlungeu Millionen!
vals (ny)

Marionctt-sorgmarscli

Balletmusik ur „Prinsessan Törn-
rosa"

Ouvert. tillop.T)imitriDonskoi

Paus

nuidel, skilmadbnj.

Bohémelif.
(Les Bohémes)

Första akten. Iett vindsrum har
artisten Marseli inrättat sig en atelier.— Till honom kommer poeten Rudolf,
hvars lynne är nedstämdt. Rummet
är kallt. Kölden hindrar dem att ar-
beta. Bränslet är slut. Marseli fö-
reslår att kasta stolen ikaminen, men
Rudolf tycker det vore lämpligare ka-
sta Marselis tafla på elden. Nej"! sva-
rar Marseli, „bättre då att bränna upp
ditt drama". — Den enaakten efter den
andra går sålunda upp i lågor. — Filoso-
fen Collin inträder genomfrusen, med
ett knyte böcker, hvilka ej togos emot
på »stampen,

"
ty det är Julafton.

—
Han förvånar sig öfver att finna brasa
hos sina vänner. Han lår veta hvad
som brinner. — Na infinner sig mu-
sikern Ohaunard. Han slänger några
slantar på bordet, som han tillföljd af
en rik mans nyck, på ett säreget sätt,
erhållit. — Han bjuder sina vänner,
att fira Julaftonen på ett kafé. — Det
klappar på dörren. Husvärden villin;
han kommer efter hyran. — Han får
komma med vilkor att blott säga ett
enda ord. — Då han inkommit, säger

han: Hyresmedlen". Då medlen ej j
finnas, enas man om attäfven bjuda vär-
den till kaféet, dit nu alla skynda sig
utom Rudolf, som stannar hemma för
att sluta en tidningsartikel. — En ung
flicka Mimi, som tillvärkar blommor,
och bor en trappa högre, kommer in
med ett otändt ljus. — Rudolf tänder
det. — Då hon går, tappar hon sin
kammarnyckel, och ljuset slocknar af
dörrdraget. —

Rudolf släcker nu äfven
sitt ljus afsiktligt. — Deras hän-
der mötas i mörkret. — Hennes äro
kalla. — Han värmer dem mellan sina,
talande om sin kärlek. — Hon beslu-
ter sig för att tillsammans med honom
och de andra vännernabesökakaféet. —

Andra akten. Ett torg. Invid detta
ett kafé. — Bland folkmängden synes
Mimi med Rudolf och de andra vän-
nerna. Alla sammanträffa vid kaféet
och intaga en gemensam måltid. —
Musette, en väninna till Mimi, infinner
sig med en gammal rik man, som pro-
tegerar henne. — Då Musette ser sin
fördne älskare Marseli, gifver hon ge-
nom en sång tillkänna, att hon fort-
sättningavis älskar honom. För att få
tillfälle till samtal med Marsell, sänder
hon den gamle Alaindor att köpa ett
par nya skor, ty sina egna påstår hon

IFotografiska Handels- och Fabriksalctie-1
bolaget i Finland Helsingfors.

BFotografiska, artiklari
och.

Fon.ografer.

klämma. —
Dä gubben gått,skyndar hon tillMarsell, som iförtjus-

ning omfamnar henne. På afstånd hö-
res militärmusik. Folkmängden skyn-
dar åt det hållet.

—
De fyra vännerna

halva blott två francs att betala räk-
ningen. Musette räddar dem från
denna obehaglighet genom att be-
tala räkningen. — Nu synes solda-
ter gå förbi; alla skynda bort. Mar-
sell och Collin följa efter de andra bä-
rande Musette på en stol, ty hon har
blott en sko och kan ej gå. Alsin-dor, som återkommer med denya skorna,
ser huru man bär bort Musette ochfaller ivanmakt. —

Tredje akten. Stadsporten. Bredvid
en krog. Där har Marseli ochMusetteen längre tid haft sin bostad och sitt
uppehälle. Han med att måla åt krog-värden hans väggar;hon med att sjunga
för honom. Mimi som sökerMarsell hit-tarhonom här. Hon beder honom varasigDehjälplig med att återförenahenne med

Rudolf, som tillföljd af svartsjuka
öfvergifvit henne. Rudolf utkommer
från krogen. Han vill ej lyssna tillvännens bemedling, ty Mimi är en ko-kett, hon kastar ögonpåallakarlar; dess-
utom ärhonmycketsjuk. Hans vindsrum,
kallt och iuktigt som det är, är skad-
lig för hennes hälsa. Hon torde ej
häller leiva så länge mera. — Mimi
som pä alstånd hör hans svar, träder
iram och bederhonom iett knyte sändahenne det lilla som tillhör henne, men
behålla en liten sidenduk till minne.
Nu höres buller frän krogen. Musetteoch Marsell hafva kommit igräl.De utkomma från krogen skymfande
hvaran. Därpå aflägsna de sig, sombittra ovänner.

Fjerde akten. Samma vindsrum som
i första akten. Rudolf berättar åt sinvän att han sett Musette fara förbi iett vackert ekipage. Marseli åter sä-ger sig hafva sett Mimi åka som endrottning. Gamla minnen uppdyka

CLEVELAND
är den bästa velocipeden

-#--*-

Ys 8 e. m.

Nicolai

Strauss
(rounod

Pschaikowsk v

Rubinstein

Ciräfe

Glinka

Goldmark

Brann

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut afendast äktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

BABUfiliD^^
Beställningar emottages,

Uya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2

K. F Larsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

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

Telefon 20 27.

.Alstietaolagot

IIiIS
29. Fabiansgatan 29-

Generalagent för X,iberty C:o. Lmt. London

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

Agatol-tvål
En fin och anger:iäm
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rksLimmare än något
LkTmiU Antisßnt.ir.nrnS\gatol-tandpasta| 'm

fi . i annat liitnJ.-^^l/\gatol-munYaHenJ r,,r mun o. uius!^^^M
Erhålles å Urogerier & Parfymerier

SFulskinkor
som välkändt utmärkt delikata rr

J. Neumann.
Ängkor ffahrik

Humlebere 5 Tölö. Tel 1331
Försäljningslokaler:

Trekanten 3, CSpennerts hus.) Tel. 933
Saluhallarna 70 72. Tel. 2125.

Utmärkt hårreningsmeoel!
Doktor Hornborgs Hårtinktur"
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AXEL PIHLGREN Torr Genuine Årraks Punsch Guldmedalj i Paris 1889.
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Pt UD )J IR EIEGREN
Hagasundsgatan 2

snedt emot Brandkårshuset

Flor
stox*t sortiment

TBLL JOLEEI.
Lampskärmar. Dockor

Franska handskar, Fjeder-
& plymkragar, Boas af
skinn- fjeder & plym, Ja-

vots, Sidenblusar, Sam-
mets brokadblusar, Fy-

chus, Cravatter
m. m., m. m.

Ppcsenfkopf1

tillhandahållas och gälla till 1 Juni,
då å ett sådant kan erhållas såväl vår
som sommarhattar eller hvilka artiklar
som önskas!

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Lördagen den 14 Januari kl. 8 e. 111

Z. Topelius födelsedag

)\boQnement Jfo
Prolog

O barn af Hellas"
sjunges af en musikälskarinna

Ett skärgårdsäfventyr.
Lustspel iHLiik-HT .s af Z. Topelius

Personerna

Fredrik Adolf, Hertig af Östergötland,
Amiral Ankarstorm.
Otto Sporre, marinlöjtnant,
Grefvinnan Dannesköld.
Fröken Eva, hennes niéoe.
Rebecka, förmögenbonde-enkapå Degerö
Stina hennes dotter
Lasse, hennes brorson
Grip, tulhippsyningsman.
Kabys, gammal sjöman.

Officerare från fregatten.
Grefvinnans sällskapsdamer.

Stycket spelar midsommartidenår 1767 dels på
Degerö, dels på Sandhamninejden af Helsingfors

Dörrarna öppnas kl. V28 e. m. Representationen börjar
kl. 8 e. m. och slutar omkr. kl. 10 e. m

Gula biljetter,
Biljetter säljas alla dagar fr. kl

10
— 4 iÖ, W.Laurents tidningsdepot samt

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

"^ Champagne Q
3 Mont de Bruyére &

© säljes iminut hos de flesta Herrar handlande, i
Serveras å alla större hotell & restaura-

*
' tioner. Partilafrcr hos j^
o Ernst Toilanrier. tj;-

S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

B. Öländer
Skilnadstorget 2

-v :/
JK
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t"-??s% ' '- ■'■-

X. Liljeström
Guldsmed.

Rekommenderar till juluppköp sitt synnerligen
rikhaltiga lager af Juvel- Guld- Silfver och Alfenidar-
beten.

Norra Esplanadg. 35- Tel. 1427

©©©©©©©O©
Borgå-Porter.

Vällagrad.

Välsmakande
Efterfrågad,

Omtyckt,

©Q©©©©©©©

JULIUS SJÖGREN
ltlißa«lsgatan 4, Centrals bus.

Ylle- ocli trikovaruaffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser

«############### #

JLediff annonsplats.

Hulda Lindfors
g
(fl

i"
CDsr

Helsingfors, Berggatan 10.

t-

*. till

Hansa

Vännerna bliiva upprörda. Rudolf ta-
ger fram en halsduk,

—
Marsell ett

band.
—

Dessa pjeser äro för dem
kära klenoder. — Isina sångerbedyra
de att de fortsättningsvis hafva sina
tärnor kära. — Det är middagstid, men
ingenting finnes att stillahungernmed.— Chaunard och Collin infinna sig med
bröd och en sill. — Af den enkla mål-
tiden, som tyckes dem vara lukallisk,

blifva sinnena gladare, —
man håller

tal och dansar. Under dansenuppstår
ett låtsat gräl mellan Chaunard och
Collin. Tvisten afgöres i en komisk
duell. — Nu infinner sigMusette. Hon
berättar att Mimi, som är på väg
dit, är svårt sjuk. Hon har lämnat sin
nye tillbedjare och vill dö hos Rudolf.
Han skyndar att leda in henne. Vän-
nerna lägga henne på en säng, somlyf-
tes fram. Musette och Marsell, rörda
af Mimis svaghet, skynda bort för att

skaffa varma plagg, och medikamenter
åt Mimi, som fryser och är sjuk.

Mefistofeles
Prolog. Ihimlen. Iden oändliga

rymden sjunga saliga härskaror den
Eviges lof. Mefistofeles uppträder, iro-
nisk mot sig själf, människan och Gud.".

fe
I

„Känner du Faust?" spörjer kören.
Han känner väl den tviflande forskaren,
som söker lilvets urkraft med oförtröt-
tad ifver, och åtager sig att snärja ho-
nomisina nät, om den Evige vill hålla
det vadet. Mefistofeles försvinner,när

cherubiners lätta skaror sväfva förbi
under hymner till den Evige.** Första delen

Första akten, a.) Påskdagen. Påsk-
dagsaftonen utanför Frankfurt am Main.
Faust vandrar omkring, njutande af vå-
rens och naturens lagring, under lärda
samtal med sin famulus, Wagner. En
gråbrödramunk närmar sig och slår alt
trängre och trängre kretsar omkring
Faust, som imunkens uppträdande ser
något spökhkt. När Faust och Wag-
ner gå, smyger sig munken efter dem.

Tablå, b.) Fördraget. Faust inkom-
mer isin. studerkammare, dit den my-
stiske munken följer honom, utan att
han märker det. Då han blir honom
varse, sträcker han mot honom en be-
svärjelsebok, hvarvid „pudelns kärna"
blir synlig, och Mefistofeles står där,

t
— Under deras frånvaro för-

klara Mimi och Rudolf sin kär-
lek ior hvarandra, en kärlek som
aldrig upphört. - Musette och Marsell
återkomma, med dem äfven de andra
vännerna. IRudolfs armar dör den
beklagansvärda Mimi, saknad och be-
gråten af alla.

7I t o gTirrnrt elier.

Suxmßrini <Jiestciurant
Idag- inkomna, följande

Cigarrers
La Caiidad,

Key West,
flftsrdinner,

Our Babies,
Hamonia,

Fred.Edv.Ekher&'s
Cigarrhandel

52. Alexandersgatan 52

Största urval

Glanvarar
billiga priser

zStya glasmagasinet
Mikaelsgatan 3.
vid Sidorowska affären

3
OBS:

UfeivÄH JLliJbi.Aei.lZt.

klädd iriddaredräkt. Han omtalar tor
Paust, hvem han är, förnekelsensande",
och iöreslårhonom ett af tal, enligt hvil-
ket Mefistofeles ialt skall tjäna Fausi
under dennes jordelif, mot det att han
under vissa villkor förskrifver sin sjä'
efter döden till honom. Faust går in
härpå, Mefistofeles brederut sin kappa
och båda flyga bort däriiäß

Andra akten, a.) Trädgården. Faust
och Margareta, Mefistofeles och Martha
lustvandra iMargaretas trädgård. Mar-
gareta talar om sitt husliga lif, sin tro
och slutligen om sin kärlek. Faust
lämnar henne en flaska, som innehåller
en sömndryck, som hon skall gifva sin
moder, som ligger isamma rum som
hon. Marthas iörsökatt förmåMefisto-
feles att utbyta ungkarlsståndet mot
äktenskapet misslyckas, då han säger
sig ej veta, hvad kärlek är.

Tabld. b.) Valpurgisnattenpå Blocks-
berg. Mefistofeles härskar här bland
häxor och troll, som hvirfla rundt i
vilda danser. Faust ser Margaretas
vålnad och gripes af ånger och iör-
tviflan

Tredje akten. Margaretas död. Mar-
gareta, som förlorat förståndets ljus,
är i fängelset, och då Faust inkommer,
känner hon igen honom, men jollrar om
sin egen död, om sin mor och sitt
barn, som hon dödat. Hon vägrar att
följahonom. Hon känner sitt slut nal-

kas och vinner frid och försoning i
brinnande bön. Faust och Mefistofe-

Fles skynda bort, då bödeln och dennes
handtlangare komma.

indra delen
Fjärde akten. Faust firar en klassisk

Valpurgisnatt iGrekland hos drottning
Helena, idealet af skönhet". Greki-
ska danser och körer, som besjunga
poesien, omvexla med kärleksscener
och Helenas skildring af Ilions brand.

Epilog. Fausts död. Faust, nu en
gammal, bruten gubbe sitter isin län-
stol. Mefistofele3 står bredvid honom,
uppgörelsens timme nalkas. Han har
känt all fröjd en jordisk kärlek kan
gitva, den sinliga var rik på smärta,
den ideela var en tom dröm. Han ön-
skar sig vara konung öfver ett stort
folk, som han skulle kunna göra lyck-
ligt, han tycker sig se sitt land med
städer och grönskande kullar. Den
sinligt retande bild af sirener, som Me-
fistoteles framkallar, lämnar honom obe-
rörd, och med bibeln ihand och en
bön på sina läppar, dörFaust. Engla-
sånger och regn af rosenblad säga oss,
att han bestått i sin sista kamp och
gått förklaringen till mötes. ■

—
Mefi-

stofelea försvinner.
" -**^«

Ledig- annonsplats.

Ledig annonsplats.

Till

SS£§ "\7"i33.l3.axxci©2.ia. €$€«
Vilhelmsgatan N:o 4,

hafva vinerna anländt
L. V. Relander. Telefon 1803
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Unratb.
Strauss
Lecoqu,
Richter
Weber.
Ertl.

Suppé.
Waldteufel
Stix.
Conradi,
Ziehrer.
Hartleb.

Herman Lindell
Specialaffär för

i\S Ärtisi> och IRitmaterial^H
(Birfiefåesticfi saväi som lirarje sia? af cfliifmaterial

bör man naturligtvis alltid köpai

mUtitinalerialielmiiclcliil
enSnéiisamina såsom varande SPECIAL-AFFÄR" ovillkorligen erbjndei

största garanti för bästa vara

Matematiska & Gcodetiska
■1 Östra Henriksgaiai]

Finlands enda specialaffär i förenämnda artiklar,

G^lödritninffsapparaten.■Cfc #"%!■*#4^ är ovilkorligen
»XJUiiU den bästa

är ovilkorligen
den bästa

erhålles endast hos Herman Lindell, Helsingfors

ALEXANDERS TEATERN.

étatiQtisßa (Bperan.

Fredagen den 13 Januari

kl. 7 72 e. m

gifves

Bohémelif.
(Les Bohémes.

Opera i4 akter Musiken af Puccini

Personerna

S."r BoveroRudolf, poet.
Chaunai-d, musiker „ Bonfante.

BaldiniBenoi, gårdsegare
SalassiParpignok

Marseli, målare „ Broggi-Muttini
„ BusconiCollin, filosof

CerriAlsindor
Musette S.'ra de Späda

Mimi S.'ra Sangiorgio
S:r BaldiniEn sergeant

Handlingen försiggår iParis 1830,

Kapellmästare: E. Cooper Regissör:Micos-Urbano

Början sker kl. 7 Va e. m

j| Brefpapper
|j§l rikhaltigaste lager af utländska och inhem-
ÉM ska sorter, linierade och olinierade.
PS Firmatrych utföres billigt.

11 Dahlbergs Pappershandel.
■■^: Alexandersgatan 15.

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.

Fredagen den 13 Januari 1899

Program.
1. KönigKarl Marsch
2. Juristenballtän/.e, Walzer.
3. Ouverture Girofle Girofla"
4. Bei guter Laune, Polka .
5. Ariette rreisc"hutz". . .
6. Lustige Blätter, Potpourri

7. Ouverture »Flotte Bursche"
8. Espana-Walzer
9. Habancra

10. Melodieiicongress, Potpourri
11. Eoht wienerisch , . . .
12. Sturm-Galopp

my|ed högvederbörligt tillstånd

J^ af Kejserliga Ryska Mcdi-
cinalstyrelsen i S:t Petersburg
säljes det af framstående bakte-
riologer vitsordade och härintills
oöfverträffade bakteriedödande
medlet

Stomatol
För tändernas och munnens vård

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

Finska Bokhandeln iS:t Peters-
burg

Nederlag

Wilkens & Petersen, S:t Petersburg.

Kontor & lager

S:t Petersburg,
Liteini prospekt N:o 15

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52

Avg. Ludv. Hartwall. Sadu å 20 p:i
Mineralvattenfabrik Elvira a 15 o'i

\v?ilw / JE»_ÖSX3L.

Helsingfors, Aleiasdorsg. 26,
Telefon 169.

Tillverkningen står
hosunder kontroll af filo-

sofie doktor Hj. Modeen. Jacob Remeke

0. Nutowz, Moskau

Helsingfors

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.

instrument

&

l€

Miilipiirustuslaite
on välttämättö- Cftf^U on välttämättö-masti paras £}OIICI mästiparas

-«""►-

ALEXANDERS TEATERN,

étatiens/ia operan

Lördagenden 14 Januari

kl. 7,30 e. m

gifves

Mefistofeles.
Ope:-a i 5 akter, indelade i8 tablåer. Musik och

text af Arrigo Boito.

I1-sta akten balletturObertass", i2:dra akten

ballet Chabbasaiton", samt i4:de akten ur baletten
Korea"' arrangerad af ballettmästar Karpovitsch.

P ersonerna
l:sta afdelningeii

Mefistofeles S:r Gaadolfi
S:i- Cokinis.Paust,

Margareta
Marta. . S:ra ISangiorgio.

S:ra Saruggio.
S:ra Girolami.Wagner

2:dra afdelniiigen.

S:ra Sangiorgio
S:r Cokinis.
S:r Gandolfl.

Helena
Faust . .
Metistofeles
Panthalis " ?:ra Saruggio

S:r Girolami.Nereus

Kapellmästare: E. Cooper. Eegissör:Micos-Urbano

Börjas kl. 7xh e. m

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Lördagen den 14 Januari 1899

Program
Weana Buam. Marsch Wfegiaer.
Wo die Citronen bltlh'n, Walzer. .Stamss.Ouverture Auf hoher See"....Richter.
Gedenke mein, Mazurka Komzak.
Moment musical Schubeit
Faust-Potpourri Gounod.

Ouverture rPreciosa" . . .
Estudiantina-Walzer
Intermezzo ,Pag]iaooi". . .
Wiener Plaudereien, Potpourri
Entré act, Gavotte ....
Nach Grosswardein, Marsch.

Herma^Unde^ C
Erityis liike

fåaiteilia ja Piirustustarfjcita
éCarpißfioja seiäkaikeniaatuisia 3iirustusiarpQita

ostetaan tietysti aina

*é* Pilriistnstarpeidenkaupasta &&*
Siitä syystä etta se ERITYIS-LIIKKEENÄ välttämätt» mästi tarjoaa

Ssuurimman takaukseu tavaran liyvyydestä.

Matemaatillisia & Geodetillisiä työkaluja. [
Itä Henrikinkatu.

,
Suomen ainoa erityisliike edellä mainituissa osissa. I
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saadaan ainoastaan Herman LindelVillä,Helsinki

Weber.
Waldteufel
Mascagni.
Komzak.
Gillet.
Rosenzweig

:fors 1899, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri


