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cfiroaram~<ffilaået
Tidning för Helsingfors

Georg Wikstiörns skrädderiTeatrar och Konserter. Östra Henriks^. N:o 1/ BAO \
/CEMTRHI \
/ £T"32"-A-
/ Varmlufts- och

/ Basänfrhad rekommenderas.

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

! höranvändes.Prisen beräknas myk-
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag ket moderata.
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N:o 64 Fredagen den 3 Februari

DANIEL NYBLIN, FOTOGKAP, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN.

Fredagen den 3 Februari 1899

PåHvita hästen."
Lustspeli "'! akter af 0. Blumenthal oct G. Kadelburg
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Elisabet Huber, värdinna på H^it-
a hästen"

LeopoldPettersson, hoimästar<
Polykarpus Tvålen " " < ■
Ellen, hans dotter . . .I
Agneta, hans syster. . .I
Otto Bidell, advokat . .I
Anton Pilqyist, privatläi-an^M
Olara, hans dotter . .
Narcissus Sohönberg . I
Högner,kammarskrifvar^^^MAmanda, hans hustru H
Oviks-Lars H
Anna, lians svsterdotte^^^^B

Fru Eliasson.
Hr Hultman.
Hr Swedberg.
Frk. Lodenius
Fru Bränder.
Hr Klintberg
Hr Stavenow.
Fru Stavenow
Hr Carlson.
Hr Deurell.
Frk. Bock
Hr Liridh

Hr Svensson
Hr Erlin.
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kallad ..Lärk^UKil t!IViM^^^^^^^B
kyparekalle,^morg!isnisse

Mia, städerska W
Malin, köksa ■
Anders, dräng ■
Halta Maja, postgiimiiia
Bengt, vägvisare .
En rcsnnJc lirrnL^^l
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Koljas kl. 7,30 och slutas omkr. 10 e. ni

SKÅNE", Brand- & Lifförsäkripgsaktiebolas:

MiddagsSonsert Hotel KÄmp
från fei°/s4-V 26 e. m. af Wiener Damorkestern.

STABLLBERGS JLTEJL.IER.
Jacob Cjungqtfsts fotografiska Htelier

flkxanamg. 19 (ing. fr. fiagasundss. 2.)Elektriska Affär,
Nylandeg 34 Tel C9T Hfora

ig till H:for»

Axa LindholmTelefonledningar,
Ringledningar1 etc, etc. Viner och spirituösa

direkt importerade från utlardet hos
Hjelt & Lindgren.

»SI ml erkitniit billigas:.
-

alltidkostnadcförslacjo. priski

frän la'
Bcoär Tapissersaffär,Nibesti

Alexandersgatan 7. Telef. 638 Unionsgatan 17

MA.GA.SIN I}U NORJD.

kl. 7,30 e. in.

För 6:te gången

(Im weissen Rössl")

Personerna

. . . Krk. Bergroth.
(Hr Malmström.
Hr Sjöström.

ffvita. !Hr Precht.
■|Frk Söderström.
Il!"') k Tschernichii]hästen

<# «

w»

S:r Enrico Broggi-Muttini

Idag då Meyerbeers berömda opera „Huge-
notterna" gifves är publiken återigenitillfälle att
få höra S:r Broggi-Muttinis makalösa bariton och
beundra hans dramatiskt fulländade spel såsom
grefve de Nevers.

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

vänligen

SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Helmik. 3 p. 1899

K^ello T.

BRAND.
Henrik Ibsen. Suom. Kasimir Leino

Henki1 öt

5-näytöksinen runonäyteJmä (7 kuvaelmaa). Kirjoit

Brand. . .
Hanen äitinsä
Einar, taidemaalari
Agnes
Vouti
Lääkäri
Rovasti
Lukkari . .
Koulumestari
Gerd . . .

Benjamin Leino.
MimmiLähtewioja
Oskari Salo.
Katri Rautio.
Axel Ahlberg.
Aleksis Rautio.
Adolf Lindfors.
Hemmo Kallio.
Eino Salmela.
Sirkka Hertzberg.
lisakki Lattu.
Tyyne Finne.
Emil Falk.
Olga Salo.
Hilma Rantanen.
Onni Savola.

l:nen talonpoika
Hanen poikansa
'2:nen talonpoika
Mustalaisvaimo
Eras nainen. .
Kirmri
Kiusaaja erämaassa

Katri Rautio

Toiminta tapahtuu nykyaikana Norjan länsirannikolla
eräässä vuonokylässä ja sen ympäristöllä.

Pitemmät väliajat: 3 ja 6 kuvaelmain jälkeen,
Ihan lyhyt 2:n kuvaelman jälkeen.

.\it*. AiäiipinVs

Utför omsorgsfullt ocb till billiga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. Celefon 2453.

Agneksenhaa-
muna)

Pappeja, virkamiehiä ja kansaa

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

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

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

yVo/ra Esplanadg, 37 Telef 1727.
Välsorteradt lager, billiga priser,

Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.

Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i
Grenoble världsberömdahandskar.
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Helsingfors Bazar€lkn Cammelins
Innehafvare Karl R. Lindfors.Garn & Stickfiingsaffär

14. Vestra Henriksg. 1418.
H-Sl. Robertsgatan iFilial

Qalanteri=, Bijouteri-, Läder= & Kortavaror, Olas= &
Rekommenderar sitt välsorterad Porslinsvaror, Dockor & Leksakerlager af

Ullgarner & hemstickade {ipecialitetIék 3 nik.
Parti order emottagasYlievaror.

CT> TkAJTOT^ATTb Ä\T¥T Fotografisk Atelier.
', K " }JX ÄXi^i åf^kMkM Porträtter i visitkortsformat å 6 mk, pr duss

J,H.Wiekels
VINKANDE!.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelöntmed guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris iDiplöme d'honneur) vid ut-
ställningeniBordeaux 1895.

N. Esplanadg.
(Catanis fius.>
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Prolog ur op. BPajazzon !
Maznrka ur Coppelia r t)
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Den enda värkligt praktiska SKKIFMASKIN GilIA 3131OND,

Smmm i,i is.i

som skrifver såväl rysk som vanlig skrift
Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
B[lBl>j>J!B>j BSSJAEJEES

ESuss^njiojjJE} uebujjea p.p.^p.JL
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien aFTWIwWWIfl ill)Lkni\l)\\A\ \i\

V. C. Branch.['AMS BOKHANDELLedig annonsplats N. Esplanadgatan 19 Privatbankens hus
(Hotel Kamp.) 1 tr. upp

Rekommenderar sig
hos den äradeFörbättringar äro numera vidtagna å så-

väl kontorsbläckhornetP £
'

C rl "
,^A^fjAA>

Noö plys ultra Specialité.
som

Vilhelmsgatan N:o 5 Dräkter för sa=Rutlpentorkaren. longenTelefon 13 75

CO <1

HA KALI) WASASTJEIUAS Blomster h ande 1, SKILiVAi)E\ 4.

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

Firma li. Elimin
9 Alt-xandersgatHii it.

CtarbttMitte
Smörgåsaffär

Michaelsgatan Telef 4 91

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.

SJÖGRENJULIUS
Iftikaelsgatan 4, Centrals bus.

Ylle- och trikovarualTCir.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska

Järnsängsfabriken,
Enda Speciaifabrik iFinland Tor

Filharmooniska Sällskapet.

48:de

V^or\serten.populära
Lördagen den 4 Februari kl

Societetshuset

Ouverture till Rosamunde
An der scbönen blauenDonau"

Capriccio ltalienne

Scener ur die Walkiirc
Komans, för trumpet

BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut al endastäktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

BABMO,ADEH.
Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
■2 Mikaelsgatan 2

K. P Larsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

serverar bästa finnbadstu, barbad, lialfbad,
tallbarsbad, sprit- o. terpentinsångskåp.

Telefon 20 27.

tietoolagot

/RiH
29. Fabiansgatan 29

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

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

Uppfyller säkert sitt ändamål
Erhålles öfverallt

Pro gram

JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.
Betydligt billigare ån deutländska
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Uexamlersgatan 50.
EMIL REHNBERG.

|OBS.! Fullständiggaranti

vals
A_la Marcia

Eapsodi n:o 2

Meditation

HAGELSI

Paus

(hr A. Sclimidt

Paus

som finnes är

-#*-*-

Va 8 e. 111

Schubcrt

Strauss
Sibelius

Tschaikowsky

Wagnei

Kosleck

Eajanns

Leoncavallo
Bach
Belibes
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Lucia af Lammermoor

Första akten: Park i närheten af
slottet. Kör af ryttare. Till dem säl-
lar sig den dystre lord A-hton beled-
sagad af Raimund. Ashton beklagar
sin svåra belägenhet, som blott kan
räddas om Lucia förmäler sig enligt
hans önskan. Raimund tager henne i
försvar, ty sorgen öfver den nyss för-
lorade modren fyller ännu hennes hjärta.
Då förråder ryttarenas anförare att
Lucia i själfva värket älskar Ashtons
dödsfiendeEdgard,b.vilken räddathenne
från en ilskens tjurs angrepp. Ashton
rasar. Aria. Inga Raimunds böner
kunna beveka honom. Sedan alla läm-
nat scenen framträda Lucia med Alina.
Trots dödsfiendskapen mellan de bada
familjerna är hon lycklig i sin kärlek
och tillbakavisar Almas varning, att
denna böjelse skall blifva ödesdiger.
Dä kommer Edgard, som anhållit om
detta möte, för att taga afsked; en po-
litisk beskickning fordrar lians snabba
afresa. Stor duett. Trots den hämd
han svurit vid sin faders grät mot lord
Ashton, besegrar honom dock kärleken.
Båda svära evig trohet och byta ringar.

Andra akten: Ett rumislottet. Du-
ett mellan Ashton och Lucia. Endast
ett gittermål med lord Arthur kan
ännu rädda honom frän minens brant,
men då Lucia ståndaktigt vägrar och
lörklarar sig hällre vilja dö,räcker han
henne ett bref (förfalskadt), ur Lvilket
hon erfar den älskades trolöshet. Van-
mäktig sjunker hon ned. Tillfredställd
lämnar Ashton henne. Till henne kom-
mer nu Raimund, men vet ej annan
tröst i anledning af brefvet än att öf-
veilämna henne åt sitt öde.

Scenförändring: Stcr sal. Festkören
sjunger glädjesånger. Ashtonoch Arthur
uppträda. Halbningsaria. Nu nal-
kas arven Lucia i bruddräkt, full-
ständigt bruten, hvilket Ashton emel-
lertid förklarar härröra af sorg eftei
modren. Idet ögonblick Arthur ochLucia hafva undertecknat äktenskaps-
kontraktet uppträder plötsligt Edgard.
och Lucia neddignar vanmäktig vid
hans åsyn. Sextett. Alla äro form-
ligen bestörta. Då kampen redan häl-
ler pä att utbryta träder Raimund för-medlande emellan. Han förmanar Ed-
gärd att öfvergirvasin kärlek, då Lucia
nu redanär lörmäld. Förskräckt stirrat'
Edgard på det redan undertecknade
kontraktet. Nu måste han tro det, och

1Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-1
bolaget i Finland Helsingfors.

iFotografiska artiklar1
Fonog-rafer.

dä Lucia ej själf kan ljuga stöter han
henne ifrån sig och störtardärifrån med
draget svärd och förbannande henne
ocb hennes släkt.

Tredje akten: En annan sal islot-
tet. Bröllopsgäster och invånare frånLammermoor äro församlade och sjunga
iör de nylörmälda en högtidssång. Dä
störtar Raimund fram, och besvär dem
att tiga, ty vansinne har gripit Luciaoch hennes make badarisitt blod, dö-dad af henne. Inattdräkt, med upplöst här och dolken i sinhand inträderLucia. Stor vausinmghetsscen. Allaäro bestörta; ätven den tillskyndandeAshton, som nu förgätves ängrar sigScenförändring:Familjen Ravenswood.sgrafplats. Edgard inträder. Outtömlio-ar hans kärlek till Lucia. Tystnat harbröllopsjublet i slöt:et. Här vill hanou göra slut på sitt lif. Män frånLammermoor delgifva honom Luciasgrymmaöde. Fullständig förtviflan eri-|per Edgard, han rycker dolker ur bäl-

tet och innan den tillskyndande Rai-
niund kau hindra det, gitver han sig
dödsstöten och faller iEaimunds armar..H>— "

Upphofvet till Rossinis Soi
rées musicales

Från den stund Rossini slutade sin
Guillaurr.e Tell", ända till det ögon-
biick han lämnade Paris, var det omöj-
ligt att få honom att skrifva en enda
not. Fåfängt förföljde Italien, Wiens,
Londons och Petersburgs impressarier
honom med sina böner om ny musik,- han förblef döf och stum. Tonkon-
sten blef honom till den grad likgiltig,
att han under fyra års tid icke satte
sm fot inom italienska teatersalongen,
ehutu han hade sin bostad isamma

CLEYELÅND
är den bästa velocipeden

OPERAKÄLLAREN. Wliddaqs- & Aftonkonsert Tabie dhote &å la carte.

S iHfFsTFöTn^s



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

snedt emot Brandkårshuset

«*?^ Flor € *€**
stort sortiment.

glus a p
af siden och sammetsbrokad.

Kragar & Boas
af fjeder och plym.

Franska handskar,
Fichus, Vrairatter,

Jahoter,JMerveilleux

Hattar,Baretter,
Skinnmössor,

Sorghattar ni.m.

ÅlSi fiil billigaste priser.

QQQQQQQQQ Interna
Borgå-Porter.
Vällagrad,

Välstnalcande.
Efterfrågad,

Om.tyclet,

GOOQGQOOQ

&am6rini <&estaurant

Sammet, Chiffon,

Folkteatern.
(Studenthuset)

Fredagen den 3 Februari ]<1 8 e
Till J. L. Runebergs minne
Abonnement N:o 3

Vårt land.
(framsäges af Dir. A. Franck samt sjunges af

t. å. Arbetets Vänners sångkör)

Björneborgarnes marsch
(tablå efter A. Edeltelt)

Suomis sång
(sjunges af f. d. Arbetets Vänners sångkör.)

JCati ej.
Familjemålning i2 akter af ,7. L.Runeberg/

Personerna
v. Dann, rik egendomsherre på landet,
Julia, hans brorsdotter.
Axel Frank, ung målare.
Fru Bingen, hushållsfru hos v. Dann.
Trygg, gammal trotjänare.
En slätmålare,iarbete hos v. Dann

Dörrarna öppnaskl. 1/i8e. m. Representationen börjar
kl. 8 e. m. och slutar omkr. kl. lL\\ e. m

Ljusblåa biljetter.
Biljetter säljas alla dagar fr. kl

10—4 iÖ, W. Laurents tidningsdepotsamt
representationsdagen äfven å Studenthu=
set fr. kl. 5 e. m.

ionella OlycksfallsförsäkringsJ o
Aktiebolaget iWien

meddelar billigast olycksfallsförsäkringar.
Generalagenturen tor Finland: Mikaelsgatan I.

(L'Urbaines kontor.)

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

3 Mont de Bruye^^H
3 säljes i minut hos de flesta Herrar handlande.|

Serveras å alla större hotell & restaura-
*'

tioner. Partilager hos kj

o Ernst Tollander. £■
Ch S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. ?

0. Öländer
Skilnadstorget 2

K, Liljeström
Guldsmed

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

Norra Esplanadg. 35. Tel 1427

Cl

Hulda Lindfors
e■s
(A

i-
ra

Helsingfors, Berggatan 10.

« J dag inkomna, följande

Cigarrers
La Caiidacl,

Key West,
Afterdinner,

Qur Babies,
Hamonla,

Fred. Edv. Ekberg>s
Cigarrhandel

52. Alexamlersgatan 52.

Hansa

jßealisafion?
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.

Lediff annonsplats.

Till

§:s££ "Vii3l3.iaiica.o3.il««€«
Vilhelmsgatan N:o 4,

hafva vinerna anländt
L. V. Relander. Telefon 1803

I
«
3

togra f ia te iie r.

hus och var ledamot af styrelsen tor
samnia teater

En dag infann sig hos honom en af
hans landsmän, tillhörande kretsen af
hans förtroligare vänner, och utbrast
med förtvinade åtbörder:

Maestro, jag är olycklig, bringad
till det yttersta; ni ensam kan rädda
mig."

Hvad står på, hvad har häiidt dig?
Man har anförtrott mig en sumnaa

af 0,000 francs, för hvilken jag inom
3 dagar skulle redogöra. Genom en
olycklig tillfällighet btet' jag lockad att
spela och förlorade dessa 6,000 francs.

Kan jag icke inom 24 timmaråstad-
komma denna summa, är jag iörlorad."

Corpo di bacco! 6,000 francs. For
några dar sedan skickade jag alla pen-
gar jag hade inne till min tar. Men
vänta! jag har vänner och jag skail
höra efter. Emedan det är en heders-
skuld, och emedan det är fråga om att
rädda en ung man ur en öfverhän-
gande fara, —

kom igen imorgonef-
termiddag."

En timme senare inträdde utgifva-
re'i af den store kompositörens arbe-
ten, M. Troupenas._ »Nå väl, min bästa Rossini, har ni
icke lust att vakna upp ur er dvala?"

Hvad skulle det rjena till? Jag be-
finner mig gaDska väl... Ah! jag för-
står: ni vill jag skall ge er musik."

Ja visst; tro icke att jag släpper
er, lita på det! ni skall icke iörsöka
inbilla mig att ert hufvud lörblifvit
ovärksamt alt sedan ni skref Guillauine
Tell, och att ni icke åtminstone har
några melodier att ge mig."„Melodier, min kära Troupenas, stå
icke så lätt att erhålla; det är ganska
ondt om dem till och med i de stora
operor, man en låDg tid här uppdukat
for oss. Men kanske skulle vi kunna
ändå komma ölverens: Jag har behoi
af en 6,000 francs nu genast för att
hjälpa en vän. Vill ni låna mig dem?"

Läna er dem? Inom en timma
skall ni ha dem, och om ni för denna
summa vill skrifva mig några roman-
ser, skall jag anse dem för det bästa
kvitto.''

Huru många begär ni då?"
Ah, min gud! så många blott att

man däraf kan bilda ett album... en
åtta, tio

Topp, min käre förläggare, kom
till mig iafton kl. 6, och haf med er
mina 6,000 francs..."

Ett ögonblick därefter inträdde La-
blache och stannade stum som en mar-
morbiid", då han eåg Rossini sittande
med pennan i handen framför ett mu-
sikhäfte.

Ah, det är du Lablaohe? Hvarför
står du där som en staty? Du tror
kanske jag skriiver en opera.

Kossini ;oriior att iullskrifva pappe
ret med noter

Hvilken dämon har vandrat genom
dessa rum?" deklamerade Lablache.
Hade man sagt mig att man sett dig
gå på hufvudet, skulle jag däröfver
bliivit mindre förvånad än nu, då jag
ser dig sysselsatt ait komponera."

Kom hit lite! Jag håller på att
uppsätta nägra chansonetter, dem jag
kringstrött i åtskilliga album här och
hvar. Jag behöfver ett dussin af sor-
ten, och jag har lofvat Troupenas att
lemna honom dem i dag. Har jag
icke skriivit en taiantella för dig —
det är nu tio är sen des^, men du
kommer väl ihog den?"

Lablache drog sig till minnes och
började sjunga denna tarantella, som
nu Rossini upptecknade ton lör ton.

An denna duettino urIMarinari?
Jag slår vad att den fins igretvinnan
M:s album... An la Partenza? står
icke den i Prinsessan G:s album...
Än I'Orgian då? ..." och Eossini fort-
ior att skriiva med en otrolig hastig-
het. Han hade behållit iminnet de
inproviserade melodier, dem han in-
skrifvit i olika album;han kompone-
rade icke, han erinrade sig blott.

Vid sextiden infann sig Tioupenas
Jag är punktlig, min bästa rnaestro,

ie här edra 6,000 francs ibankassig-
nationer!

Bravo! älven jag är punktlig, se
här edra romanser! det är visserligen
något mer än öfverenskommet var, ty
i stället för åtta får ni tolf.. ."

Man kan föreställa sig med hvilken
glädje Troupenas mottog Rossinis 12
fi.oinanser. En månad därefter talade
man icke om någonting annat än om
de nyss utkomna Soirées musicales".
Dessa sånger fingo en strykande af-
gäng; man kunde icke nämna någon
amatör som ej kände till eller sjöng
dem innehåller 8 arriet-
ter och 4 italienska duo.s: 1:o La Pro-
mesa, canzonetta; 2:o IIRimprovero,
canzonetta; 3:o La Partenza, canzo-
netta; 4:o Uorgia, arietta; 5:o L'ln-
vito bolero; 6:a LaPastorella dell' Alpi,
tirolese; 7:o La Gita in Gondola, bar-
carolla; 8:o La Danza, tarantella; 9:o
La Regata veneziana, notturno; 10:o
La Pesca, notturno; ll:o La serenata,
uotturno; 12:oLa Marinari, duetto.
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ALEXANDERS TEATERN.
éialiensKa ®peran

Fredagen den 3 Februari

kl. 7,30 e. m

gifves

Hugenotterna.
Opera i4 akter. Musiken af Meyerbeer,

Personerna
S:ra De Späda,Magareta de Valoi......

Grefve Saint-Bris, guvernöriLou-
vre " ■fc>:r iJusconi.

fe:ra Sangiorgio.
H3:r Broggi-Muttini„ Baldini.
i Salassi.

Valentine, lians dött^^^BQrefve de Névers]M^^B
De Kosé
De Tavan il
De Tore ■
De Bete
De Marju i^^^H
Raoul cle Nangis, Hugenott
Maroel, hans tjänare . .
Urban, Margaretas page .
Bois-Bosé, soldat, hugenott
Morevert "

En tjänare hos de Névers
Enbrandvakt
En liofdam . , . . ■ "
l:sta }
2;dra > munken , . . .
3:dje J

adelsmän
katolikei:

-
V v>

Urbano.
Cerri.
Gokinis.
Gandolfi,

S:ra Saruggio
S:r Salassi
„ Oerri

S:ra Bruna.
S:r Baldini.
S:ra Bruna.

rS/r Baldini.' „ TJrbauo{ „ Cerri.
Hoffolk, katoliker, hugenotter, zigenare, borgare,

soldater, folk m.m

Regissör:Micos-UrbanoKapellmästare: E. Esposito

Början sker kl. 7V2 e. ni

I" Brefpapper |
il rikhaltigaste lager af utländska och inhem- §§
i| ska sorter, linierade och olinierade. ||
ÉM Firmatri/cJc utföres billigt. |j|j
II Dahlbergs Pappershandel. ||
|H Alexandersgatan 15. U%

Med högvederböiiigt tillstånd

af Kejserliga Ryska^^BMcdi-
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 ihela Ryssland samt i

Finska Bokhandeln i S:t Peters-
burg

Nederlag

Wilkens &Petersen, S:t Petersburg

0. Nutowz, Moskau

Kontor & lager

S:t Petersburg,
Liteini prospekt N:o 15

Frcdr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.

Fredagen den 3 Februari 1899

Program.
1. Obersteiger Marsch Zeller.
2. Priihlingskinder, Walzer ...'.,Waldteufel
3. Vorspiel111aktHeimchen amHerd" Ooldmark.
4. Polka harmonique Eahec.
5. Imortellenkranz Sohreiner.
6. Puppenfee, Potpourri Bayei

Verdi7. Ouverture Nabuco" . .
8. Hymne Sainte*Cecile . .
9. Daischa, Walzer....

10. Hänsel ti. Gretel, Potpourri
11. Eaglische Patroille . . .
12. Duck, Duck, Marsch . .

Gounod,
Bayer.

Humperdinck,. Asch.
. Gindrick.

Herman Lsndell.5 Specialaffär för
%¥& Artist- och Mitmaierial^^

(Bir/ielßQSiiofi såväl som hvarje slag af GhitmatQriat
bör mannaturligtvis alltid köpai

ititmaÉerialirliandelnm l€
eniir densamma såsom varande Sl'i;< lAI.-AIlAl!" imilko^nrei^e^miilei

största garanti för bästa \imsß
P Matematiska k Geoddiskal

Östra Henriksgatan
Finlands enda specialaffär i förenämnda artiklar,

instrument

Grlödritninffsapparaten

LiMUIIU den bästa
är ovilkorligen

den bästa
erhålles endast hos Herman Lindeli, Helsingfors

Helsingfors

Hotel Kamp,

Åug. Liv.HartwalL
mår **"**«

■ r Wilhelmina å

Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Aloxandong. 26,

Telefon 169
15 o:iTillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj.Modeen. Jacob Reincke

imi

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.

Lördagen den 4 Februari 1899
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

H:fors 1899, Huivudsta

-^**fc>-

Herman Lindell. C

ALEXANDERS TEATERN.

fSialiensKa ©pcr an.

Lördagen den 4 Februari

fel. 7 V2e. in

gifves

M nLUCii
Operai3 akter. Musiken af Donizetti

Personerna

Lord Henric:h Asliton S:r Bonlante.
S/ra Do Späda.
S:r Bovero.

Lucie, hans syster . .
sir Edgar Kavenswood

S.'ra BrunoAlina, Luoias väninna...
Norman, hufvudman öfver militä-

S:r Baldiniren iRaveswood slott
Lord Arthur Buklaw . " . S.'r Busconi

Damer, kavaljerer, Ashtons partisaner, innevånarei
Lammermoore, pager, militärer, knektar.

Händelsen försiggår islutet af XVI seklet iSkott-
land, i slottet Eavenswood och i ruinen

af Wolferagsturn.

Kapellmästare: E. Cooper, Regissör: Micos-Urbano.

Början sker kl. 7 Va e. m.

1. Reservisten-Marsch . . .
2. Auf blumiger Au, Walzer
B. Englisoh Pestival-Ouverture
4. Capriciös,Polka . . . ,
5. Finale Sonamhula" . . .
6. Eigoletto, Potpourri. . .

Bellini
Verdi,

Metzger
8. Mondnacht auf der Alster, Walzer . FetrasJ9. Romanze Biohter

10. Zanberer vomNil, Potpourri . . . Herbert
11. Vtrliebt Ziehrer,
12. Lothringer Marsch Ganné.

Erityisliike

Program

'Caiteilia ja Piirustustarjjcita
-m,;; uiUni.-.iUnM,, ci!iirustustarpciia

w Pilrastastarpcidenkaiipasta **$
Siitå syystä etta se ERITYIS-LIIKKEENÄ välttä^nättömästi tarioaa

suurimman takaukseu tayaran hyvj.vdestä.

Matemaatillisia 6c Geodetilli^iä tijökaluja
Itä Henrikinkatu.

Suomen ainoa erityisliike edellä mainituissa osissa.

ZZiilipiirustuslaite
on välttämättö- OOJW« on välttämättö-mast: paras mästi paras

saadaan amoastaaaMerman LindeWillä,Helsinki.
dsbladets Nya Tryckeri

Gindricli.
Waldteufel
Fischer.
Barthel.


