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Anna, hans systerdotter, vanligen,
kallad '..hMk-nr^^^^^^åEn turist __^^^^^H ■I Malmström.

Hr Sjöström.
FTvita IHr Precht.■■■■Frk Söderström.I;Frk Tsohernichin

Mia, städerska
Malin, köksa
Anders, dräng

hästen'

Petter
Halta Maja, postgumm
Bengt, vägvisare. .
En resande herre.

Fru Lindh.
Hr Svensson
Hr Erlin.

Resande

Börjas kl. 7,50 och slutas omkr.

SKÅNE", Brand- & Lifforsäkringsaktiebolag: G. F. CARL^MDER.
Alla aftnarA"a dagar UA#fiil MSWW* W*Middagskonsert noißl l*amp

från kl. Vb4t-V«6 e. m. <?/ Wiener Damorßestern.
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m

STA.HLBERGS A.TELIER.
G. Tahfs

Ylle & TnootvaruaffärElektriska Affär, Utför omsorgsfullt ocb till billigapriser allt fotografisßt arlNte såväl
inom som utom ateliercn. Cekfon 2453. //o/ra Esplanadg. 37 Telef 1727.Bylondeg 34 Tel 897. H.tora

:ter ljusjedningaf för .1: Hifors Elelt. A. B.
belj.nir.g Franska Lifförsäkringsboiaget Välsorteradt lager, billiga priser.Telefonledningar,

Ringledningar* etc, etc, L'URBAINE, Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.väl ocli erkänd* b

£pr i:ma material
iigast.

-
5

apparater
>r irån la-- Begär
bastiiminejalltid kostnadsfiirslag

Ed^r fyr naqon :mliir,(>r.in<7t Ensamförsäljn. af Jouvins & O:o's i
Grenoble världsberömdahandskar.

Generalag-enturen: Helsing-fors,Mikaelsg:.1
Carl von. Knorrin.g;

MA.GJLSIN JSU NOMD.
Helsingfors Bazar J.H,Wiokels

Innehafvare Karl R. Lindfors.
Axa Lindholm

Tapisseriaffär,
Alexandersgatan 7. Telef. 638 VIITHAMDEL.14. Vestra Henriksg. 14.

& Kortavaror, Glas= ARRAKS PUNSCH,Galanteri=, Bijouteri-, Lädcr^^^^^^^^H
Porslinsvaror, Dockoré^eksaker

Viner och spirituösa
direkt importerade från utlär det hos

Hjelt & Lindgren.
Specialitet I<l3mk.

prisbelöiit med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.Parti order emottagasUnionsgatan 17,

N. Esplanadg. 31CV* Tfe¥H¥¥B å TTTi Fotografisk Atelier.
t K » JLF X JobJki£! ÅM'JäLÅX MÅ Porträtter i visitkortsformat å 6 IXlk, pr duss (Catanis fius.>
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/BAO\/CENTRALA
/ Tarmlnfts- och
/ Basän&bad rekommenderas,

ogram~
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Söndagen den 22 Januari

cS 'aå&t
Geori Wikströms skrädderi

Östra Henriksg. N:o 1
Lagret är stort och välsorteradt.

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

N:o 59

DANIELNYBLIN, FOTOGRAF, Fabians». 31.
SVENSKA TEATERN.

Söndagen den 22 Januari 1899

PåHvita hästen."
Lustspeli3 akter af 0. Blumenthal och G. Kadelburg

Elisabet Huber,värdinna på»H^i-
ta hästen

LeopoldPettersson, hofmästarc
Polykarpus Tvålen....
Ellen, hans dotter ....
Agneta, hans syster. . . .
Otto Bidell, advokat . . .
Anton Pilqvist, privatlärare.
Clara, hans dotter ....
Narcissus Schönberg . . .
HÖgner, kammarskrifvare. .
Amanda, hans hustru . . .
Oviks-Lars

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

kl. 7,30 e. m.
För s:te gången

(Im weissen Rössl")

Personerna

.\ie. Aiiiipiii'*

Akta

10 e. m.

SVENSKA TEATERN.
Måndagen den 23 Januari 1899

kl. 7,30 e. m

GodtköpsförestäiIning.
Med biträde af Filharmoniska sällskapets orkester,

För I2:te gången

ljung;by horn.
Romantiskt sagospel i5 akter. Bearbetning från

danskan af Frans Hedberg.

Personerna
ill Ljungby . .l''m lugaTröTT^H

FrökenBirgit .I
Junker Olof '^^m^^^^HHerr Måns Kruse till Må,nstorp
Olle Pamp, hans sven....
Herr Ivar Munk, lagman . .

Frk Lodenius.
Frk Book.
Hr Klintberg.
Hr Svedberg.
Hr Lindh.
Hr Malmström.

Junker Nils
Landtdomaren
Slottskaplanen

Hr Preoht.
Hr Stavenow
Hr Erlin.

Mårten
Amman
Gunila, kammarpiga

Hr Preoht.
Fru Lindh.
Frk Söderström,

Greta
Per........
Mor Bolla
Karna, Mor Bollas dotter

Frk Tschernichin,
Hr Carlson.
Frk Söderström.
Fru Eliasson.

Munkar.Bondfolk. Tjänare,

Frk Bergroth
Fru Bränder.

Hildur . . . .
Tulla, trollkvinna
Vidrik
-n-j -i } hennes söneiDidrik /

/Hr Deurell.
\Hr Hultman
Hr LindrothBergakungen

Sjöjungfrun Fru Lindh
Fru Stavenowriädermor

Döden Hr Sjöström
Troll. Tomter. Bergpysslingar.Lyktgubbar. Elfvor.

Handlingen föregår inorra Skåne vid och på Trolle
Ljungby. Tiden: Början af 16:de århundradet.

SUNDSTRÖMS fotografiateliei-
Fabiansgatan 27.

SUOM. TEAATTERL
Sunnuntaina Tammik. 22 p. 1899

Rpa Smtritz.von
. :^^_ '. .

'ävéltänvtXÄ^öderman. Suoment. Tuokkn

Henkilöt

Axel Ahlberg
Emil Falck.

-Kunin^-as KusiaaiJATToTM
Kulitinas von Emmeritz .
Eegina von Emmeritz Maria Rangman
Axel Lilje, Pohjolaisten öfVersti .Eino Salmela.ILarsson"! Suomen ratsuväen fAdolfLindforM
Bertel! / upseeria
von Alten, Saksalainen öf\-rrsti^^^^^^^^^^|

Buotsin palveluksessa, . H
Kuninkaan läkäri H
Pater Hieronymys, jesuittain pää^l

Oskari Salo.
Lsakki Lattu

Benjamin Leino,
IIemböld, iVansiskani-muiikjsuJii^^^HJ^H

priori
Ensimmäinen'l (Knut Veckman^HToinen >ruotsalainenupseeri<Evert Suonio,^HJ
Kolmas _ J (.Hemrno Kallio^BDorthe, Reginan amma ....MimmiLähteenoja
Kätchen, kamarineito Hilma Räntanon.

Ruotsin upps<=)eria ja sotureita. Munkkeja ja nunnia.
Linnan sotureita ja asukkaita.

Tapaus Emmeritz'in linnassa Frankenissa Lokakuun
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

Jacob Cjungqpists fotografiska EUltet
fllcxanaersg. 19 (ing. fr. fiagaswndsg. 2.)

1899

Kontor ffikaeisgatan N:o 3
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Ledig annonsplats

Late ouedois som

Vilhelmsgatan N:o 5
Telefon 13 75

QPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert, Table dhote & å la carte.

z '^w

d, « o g

Si A lIA L !) W ASAS1
Brudslöjor

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

Firma H. Ellmin
9 Alf-xandersgatau 9.

CteÉ!en'sflulylil|iyiu
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2 Telef 4 91

UtställningFinsk Konstslöjd
Mikaelsgatan I

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

Beställning-ar emottagas tacksamt.

JULIUS SJÖGREN
mißaeisgatan a, Centrals bus.

Ylle- och trikovaruaffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska

Järnsängsfabriken,
Enda Specialfabrik iFinland för

JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.
Betydligtbilligare än de utländska.

Illustrerade katalogerpå begäran.
50 Alexandersgatan 50.

EMIL REHNBERG.
OBS.! Fullständig garanti

Filharmoniska Sällskapet.

44:de

populära V^onserteri
Tisdagen den 24 Januari kl. Va 8 e. m.

Societetshuset

Program
Ouverture till op. La Princesse

launc Saint-Saéns
Vals Grlazonnow

BeethovenVariationer, för stråkinstr
Ungersk rapsodi N:o 2 Liszt

Ouverture till Kleopatra" Enna
ErnstOtello-fantasi, för violin

(hr Hugo Olk.)

Paus

Danse persane Guiraud
SvendsenSseterjentens söndag,förstråkork
Massenet

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
som finnes är

HA3131OND.
som skrifver såväl rysk som vanlig1 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 af endastäkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

BARIfKLABEB.
Beställningar emottages,

Nya Bämgarderoben
2 Mikaelsgatan

Larsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

serverar bästa i
taiibarsbad, sprit-

finnbadstu, karbad, halfbad
" o. terpentinsångskåp.

Telefon 20 27.

Jk.2& tietoolagot

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

Agatol-tvål
En fln och angenäm

toalette-tvål va vq vq
JU JU £iJ
o*, o* o*.Od

fe» £ *
= o"BSII

1|2 1
B SK SfeC

B o

yVqatol-tandpasta) 200 Sång- yärkäammare än något
r» , i ;annat hittils kändt Antisepticum/Vgatol-mUnYaUsnj förmun o. tänder.

JSrhålles å Drogerier & Parfymerier.

J. Neumann.

Ångkor ffabrik
Humleberg 15 Tölö. Tel. 1334.

Försäljningslokaler
Trekanten 3, fSpennerts hus.) Tel. 933

Saluhallarna 70 72. Tel. 2125.

edeiSUtmärkt hårreningsm
Doktor Hornborgs Hårtinktur"

Hindrar mjällbildning och
hårets affallande8880vvvv

©o©O
Prispr flaska 3 mk

xmmmssf

PJKRXAS Blums t e r Iiandel, skilnabeb \.

Sevillana

Paus

Bohé melif.
(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. Marsell fö-
reslår att kasta stolen ikaminen, men
Rudolf tycker det vore lämpligare ka-
sta Marseils tafla på elden. Nej"! sva-
rar Marsell, ,,bättre då att bränna upp
ditt drama". — Denenaaktenefter den
andra går sålunda upp i lågor. — Filoso-
fen Collin inträder genomfru^en, 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 får veta hvad
som brinner. — Nu infinner sig mu-
sikern Chauaard. Han slänger några
slantar på bordet, som han tillföljd af
en rik man3nyck, på ett säreget sätt,
erhållit.

— Han bjuder sina vänner,
att fira Julaftonen på ett kafé. — Det
klappar på dörren. Husvärden vill in;
han kommer efter hyran. — Han får
komma med vilkor att blott säga ett
enda ord. — Då han inkommit, säger

han: Hyresmedlen". Då medlen ej
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 nuäfven

sitt ljus afsiktligt. — Deras hän-
der mötas imörkret. — 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
fordne älskare Marseli, gifver hon ge-
nom en sång tillkänna, att hon fort-
sättningsvis älskar honom. För att få
tillfälle till samtal med Marseli, sänder
hon den gamle Alsindor att köpa ett
par nya skor, ty sina egna påstår hon

WIW—MIIIMIIIII ■! ■■■ iiiibb■Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-K
bolaget iFinland Helsingfors.

IFotografiska, artiklarI
OCll B

Fojiog-rafer.

klämma. —
Då 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 deandra bä-
rande Musette pä en stol, ty hon har
blott en sko och kan ej gå. — Alsin-
dor, som återkommer medde nyaskorna,
ser huru man bär bort Musette och
faller i vanmakt. —

Tredje akten. Stadsporten. Bredvid
en krog. Där har Marseli ochMusette
en längre tid haft sin bostad och sitt
uppehälle. Han med att måla åt krog-
värdenhans väggar; hon med att sjunga
för honom. Mimi som söker Marsell hit-
tarhonom här. Hon beder honom varasig
behjälpligmed att återförena henne med

Rudolf, som tillföljd af svartsjuka
öfvergifvit henne. Rudolf utkommer
från krogen. Han vill ej lyssna till
vännens betnedling, ty Mimi är en ko-
kett,hon kastar ögonpåallakarlar; dess-
utom är honmycketsjuk. Hans vindsrum,
kallt och fuktigt som det är, är skad-
lig för hennes hälsa. Hon torde ej
häller lefva så länge mera. — Mimi
som på afstånd hör hans svar, träder
tram och bederhonom iett knyte sända
henne det lilla som tillhör henne, men
behålla en liten sidenduk till minne.

—
Nu höres buller frän krogen. Musette
och Marseli hafva kommit igräl. —
De utkomma från krogen skymfande
hvaran. Därpå aflägsna de sig, som
bittra ovänner

Fjerde akten. Samma vindsrum som
i första akten. Eudolf berättar åt sin
vän att han sett Musette fara förbi i
ett vackert ekipage. Marseli åter sä-
ger sig hafva sett Mimi åka som en
drottning. Gamla minnen uppdyka.

Ai run t un

är den bästa velocipeden

Sundstl^åm '
s



AXEL PIHLGREM Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
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Välsmakande
Efterfrågad,

Omtyckt,

oOoooooo©

&am6rini tJlestaumnl
Idaff inkomna följande Största urval

Hulda Lindfors
PC

Helsingfors, Berggatan 10

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

iMåmmmmßm
Pr

Ledig- annonsplats.

Till

SS£§ Vinb.aiid.eln €€€€:
Vilhelmsgatan N:o 4,

hafva vinerna anländt.
L. V. Relander. Telefon 1803IMM— B

J5

KONRA SJ RK Mi
Hagasundsgatan 2

snedt emot Brandkårshuset

Flor
sto2*t so2*tiuiejit.

Lampskärmar. Dockor.
Franska handskar, Fjeder-
& plymkragar, Boas af
skinn- Ja-fjeder & piymj^B

Sidenblusar. Sam-vots,
mets brokadblusar, Fy-

chus, Gråvatten
m. m., m. m.

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

OOOOOOOOQ InternatiBorgå-Porter.
Vällagrad,

Cigarrer:
La Calidad,

Key West,
Afterdinner,

Our Babies,
Hamonla,

Fred. JEdv. Ekherff>s
Cigarrhandel

52. Alexandersgatau 52.

Vännerna bliiva upprörda. Rudolf ta-
ger fram en halsduk, — Marseli ett
band. — Dessa pjeser äro för dem
kära klenoder. — Isina sånger bedyra
de att de fortsättningsvis hafva sina
tärnor kära.

—
Det är middagstid,men

ingenting finnes att stilla hungernmed.— Chaunard och Collin infinna sig med
bröd och en sill.

—
Af den eukla mål-

tiden, som tyckes dem vara lukallisk,
blifva sinnena gladare, —

man håller
tal och dansar. Under dansen uppstår
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 påen säng, somlyf-
tes fram. Musette och Marsell, rörda
af Mimis svaghet, skynda bort för att
skaffa varma plagg, och medikanaenter
åt Mimi, som fryser och är sjuk.

Under deras frånvaro för-
klara Mimi och Rudolf sin kär-
lek för 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." -«>— "

Romeo och Julia
Prolog. En osynlig kör sjunger om

det familjehat, som fordom lågade mel-
lan släkterna Montagu och Capulet i
Verona, och om den olyckliga kärleks-
förbindelsenmellan Eomeo Montaguoch
Julia Capulet. En tablå visar de i
Ispelet deltagande personerna.

Första akten. Tili en lysande fest,
som af Capulet gifves till hans dotter
Julias ära, ha Romeo, Meroutio och
andra ädlingar af släkten Montagu i
ungdomligt öfvermod, maskerade skaf-
fat sig tillträde. Här aer Romeo Julia,
och hos båda väckes genast kärleken.
Romeo drager sig tillbaka, då han får
veta, att Julia är Capulets dotter. Ty-
balt har emellertidigenkänt arffienden
Romeo och villstörta emot honom, men
hålles tillbaka af Capulet, som häller
gästvänskapen helig isitt hus. Julia
vet, att, om hon ej får tillhöraRomeo,
hennes brudsäng skall bäddas i
grafven

Andra akten. Trädgården utanför
Julias balkong. Romeo klättrar öfver
inhägnaden; Julia står på balkongen.
Capulets husfolk genonaströfva trädgår-
den, sökande efter den Montagu, som

inträngt till festen. De upptäcka ej
Romeo, som häller sig dold. Julia vill

redan följande dag med kyrkans band
helga deras förening.

Tredje akten. Eomeo och Julia vi-
gas af pater Lorenzo idennes cell.

Tablå. Stefano, Korneos page, söker
sin herre och sjunger en nidvisa på
gatan utanför Capulets hus. Han igen-
känner af Capulets husfolk, och ord-
vexling uppstår, hvari Stefano under-
stödjes ai Mercutio. Mellan denne och
Tybald kommer det till handgemäng.
Mercutio såras. Eomeo inkommer och
i harm öfver sin frände Mercutios död
utmanar han Tybald och dödarhonom.
Ögonblicket därefter fasar han för tan-
ken, att han dödatJulias frände. Her-
tigen kommer, han är bedröfvad öfver
de båda mäktiga släkternas ständiga
fajder och dömerEomeo att gå ilands-
flykt.

Fjärde akten. Bomeo är om natten
hos Julia och har fått henne3förlåtelse
för Tybalds död. Kärleksscenen. Vid
morgonrodnadens första strålar försvin-
ner han på sin repstege från fönster-
balkongen. Pater Lorenzo och Capulet
inkomma. Julias iar förkunnar, att
hon redan samma dag skall vigas vid
grefve Paris. Patern gifver henne i
hemlighet en sömndryck, som framkal-
lar skendöd. Hon skall då anses som
död och föres tillgrilthvalfvet, dit skall
Romeo komma, väcka henne, och båda
skola fly längt bort.

Tablå. Bröllopsfest med dans. När
Paris närmar sig för att sätta ringen
på Julias finger, börjar sömndrycken
värka och innan kort ligger Julia utan
tecken till lif.

Femte akten. Julia har som död
förts till grifthvalfvet. Lorenzo, som
sändt Stefano med bud till Romeo, om
hvad som passerat, får veta att denne
anfallits och sårats af Capulets folk,
sä att han ej kunnat fortsätta färden.
Lorenzo går att sända ett nytt bud.
som dock ej heller skall träffa Romeo.
Denne uppbryter grafh.valfve.ts dörrar
och kommer att söka den döda Julia.
Han är förtviflad och trycker en sista
kyss på hennes läppar, hvarefter han
tömmer giftflaskan. Julia vaknar och
tror, att han kommit för att hämta
henne till flykt. Han säger henne alt
och segnar ned döende. Julia stöter
dolken i sitt bröst och de dö tillsam-
man, anropande Gud om nåd.

Hansa

onella Olycksfallsförsäkrings
Aktiebolaget iWien

meddelar hilligast olycksfallsförsäkringar.

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

kmmMh&MSM
Franska Lifförsäkringsbolaget

1LURBAINE, 1S Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. g|(|| Garantifonden: 98 miljoner Frcs. gty
§& Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- gkW ringar af alla slag. Genom samarbetemed
"SSÖ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
<ffi^ baiiie et la Seitie beviljas de försäkradevid &h
Äfe sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, "S*'

hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för-
tfg| säkrade och lians familj, som ock de per- |g\>j£ söner, med hvilka han stär iaffärsförbin-

delse för den oundvikliga förlust, som en
(Ä& sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- gjjjler en olyckshändelse medföra. Bolagetefter->^^ skänker nämligen, såsom allmänt bekant.
;Kp| jiremierna för hela sjukdomstiden och utbe- @j))\

taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot-*}^ lig och resten vid dödsfall.
Bolaget L'Urbaines försäkringar äro |gj)

därför särskildt att rekommendera för her-
rar affärsmän, då det gäller att säkerställa(^ större affärsföretag g-enom lifförsäkring,
emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- *a?
samma störingar svårare sjukdomsfall all- «ä$

(j^ tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- ggjj)
ges- och förlagsman stora förluster. *^ctJs? För dessaväsentliga fördelarerfordras
icke några extra premier utan endast att M)
den försäkrade afstår från den årliga vinst-ijS? andelen. 1
Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1 &h

H ®arl von iXnérring. É

WfWWtWf

V Champagne

3 Mont de Bruyére
säljes iminut hos de flesta Herrar handlande

hotell &Serveras å alla större
er. Partilaser hos H"g tlone

Ernst ToMandet*.
5. Mcigasinsgc fan 3. Tel. 18 43,

C. Oiander
Skilnadstorget 2

n

K. Liljeström
Guldsmed.

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

Norra Esplanadg. 35. Tel 1427

Glasvaror
til! billiga priser

<3%ya glasmagasinet
3

OBS:
Mikaelsgatan 3.
vid Sidorowska affären
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W:m, EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

ALEXANDERS TEATERN,ALEXANDE -S TEATERN.

tSialiensfia ©per anaf Kejserliga Ryska Mcdi-<3taliensfia ®peran.
cinalstyrelsen i S:t Petersburg

M I^^g"ed högvederbörligt tillstånd

M riologe"

Måndagen den 23 JanuariSöndagen (len 22 Januari det af framstående bakte-
vitsordade och härintills kl. 7,30 e. m

kl. 7 Va e. m
bakteriedödande gifves

gilves medlet

Romeo och Julia.Bohémelif. Stomatol Opera i5 akter af Jules Barbicr och MicliaelCarré,(Les Bohémes.) Musiken af Ch. Gounod
Opera i4 akter Musiken af Puccini Förtändernas och munnens vård

Personorna
Personerna

i de flesta apotek och drogvarv- Capulet
Julia, Cäpulets dotter

S.'r Eusooni.
S:ra De Späda.
S.'r Cokinis.Rudolf, poet S.'r Bovero Romeomagasin i hela Kyssland samt iChaunard, musiker „ Baldini „ Bonfante.

Cerri Finska Bokhandeln i S:t Peters- S.'ra Sarudgio
S:r Salassi.Benoi, gårdsegare

Mercutio
Stefano, Eomeos page.
Tybald, Oapulets brorson
Pater Lorenzo....
Grefve Paris ....Salassi. „ Ganclolfi,Parpignole

Marseli, målare „ Bonfante. S/r Cerri
Collin, filosof „ Busconi.

Gregorio, betjent hos Capulet
Hertigen af Verona....
Gertrud, Julias amma . . ,

„ Baldini
S:ra Bruna,Alsindor „ Cerri Benvolio

Musette S.'ra de Späda.
Damer och herrar Anförvandter till husen

Mimi S.'ra Sangiorgio, Montagu och Capulet.
S:r BaldiniEn sergeant

I!rarg- I■ Nederlag B
m Wilkens & Petersen, S:t Petersburg, m
I 0. Nufowz, IVloskau. I
8 Kontor & lager 9

S:t Petersburg,
m Liteini prospekt N:o 15. Mt

Scenen är iVerona i14 århundradet,

Handlingen försiggår i Paris 1830, Iförsta akten nya dekorationer utförda af
herr A. S. Skobjeff.

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

Börjas kl. 7 7* e. m Början sker kl. 7 Va e. m
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". Fahrbach

Herman Lindell
Specialaffär för

%$S Artist" och Mitinalerial^B
såväi som hvarje slag af %sUmaterial

börman naturligtvis alltid köpai

1€$| JCitmaterfalieliaiicleliii^^lenär densamma såsom varande ..SPECIAL-AFFÄR" ovillkorligen erbiudei
största garanti för bästa vara.

instrumentP Matematiska & Geodetiska
Finlands enda specialaffär i förenämnda artiklar.

Glödritninffsapparaten.
$Sb/\fif3^ är ovilkorligen

■""^y^/llVi den bästa
är ovilkorligen

den bästa
erhålles endast hos Herman Lindell, Helsingfors

H:fors 1899, Huvudstadsbladets Kya Tryckeri

m
1| Brefpappo^H
Hfl rikhaltigaste lager af utländska och inhera

i. i ■■■r''-'\ liiii'-1-,i■1 1 i_jjjjjih_iv^.,^^B

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.

Söndagen den 22 Januari 1899

Program.

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchest
G. Richter.

Måndagen den 23 Januari 1899

Program.
.1. AusstGJlungsmär&Ti^^^M
2. Däinmerstunden, mdzoi^^^M
3. Ouverture Diebisolie ElstevH
4. Brautschau-Polka I
5. Lied ohne Worte
6. Un ballo in masohera, Potpourri. . Verdi

1. Soldatengeist, Marsch
2. Im Mondenlicht, Walzer .
3. Ouverture Allessandro Stradella"
4. Wiener Schwalben, Polka
5. Fruhlingsgruss, Saloiigstilck. . .
6. Exoelsior,Potpourri

7. Ouverture Nach LarmersMotiven
8. Nachtschwärmer, Walzer....
9. In Spanien

10. Humor, Potpourri
11. Echt -wienerisoh
12. Alle Neune, Galopp

Fredr. Edv. Ekberg.

IiBageri&Konditori,i
Firmatrycle utföres hilliyt.

Dahlbergs Pappershandel
Alexandersyatan 15.

52 Alexandersgatan52

Fahrbaon
Flotow.
Fahrbaoli
Sohienzl.
Marenco.

Helsingfors

Maxa

Ziehrer
Gisser
Resch.
Ziehrer
Richter

7. (Juvertuve „Versuchim^^^^^^H8. Mein Lebenslauf ist Lieb uH
Walzer I

9. Vision de Jeane d'Are. . .I
10. Genrebilder,Potpourri. . .
11. Goldene Märchenwelt, Intermezzo
12. Blitzzug, Galopp

Lust,

AN LINDELL.C Her
Erityisliike

JCaiteilia ja IPiirustustarf>eita
-.-i,;; i,;,ii.-iii.t;,i11i.;,, cTiirusiusiarpeifa

ostetaan tietysti aina

Piirustustarpeideukaupasta iw»
Siitä syystä etta se ERITYIS-LIIKKEENÄ välttämättöniästi tarjoaa

Matemaatillisia & Geodetilligiä työkaluja

Hiilipiirustuslaite
on väittämättö- Q^f^U on välttämättö-

masti paras 99 X3UIIU mästi paras

Fahrbaa
Cranz.
Rossini.
Strauss.
Mendelssohn,

Muller

Strauss
Gounod
Richter.
Berté.
Doriher

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Tisdagen den 24 Januari 1899

Program
1. Metaxa-Marsch.
2. Braun öderBlond, Walzer
3. Ouverture Yelva" . . .

Richter.
Waldteufel.
Eeissiger.
Gillardini.
Ziehrer.
Wagner.

4. Berceuse
5. Nachtschwalbe, Polki
6. Loliengrin,Potpourri

7. Ouverture »Noble Passionen" . . . Gisser.
8. Du und Du, Waker Strauss.
9. Aufforderung zum Tanz Weber.

10. Wanderschaft, Potpourri Bichter.
11. Traum einer Wienerin, Intermezzo. Wagner.
12. Drauf los, Galopp Zwierzina.
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ing. LnlY. Bartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Alezaadersg. 26,

Telefon 169

Tillverkningen står
under kontroll af filo-

sofie doktor Hj. Modeen.

lELölx.
Sadu a 20p:i

Hr Elvira å15 o-i

Wilhelmina a

15 D\i

hos

Jacob Reincke

sunriinmaii takauksen tavaran liyvyydestä,

Itä Henrikinkatu.
Suomen ainoa erityisliike edellä mainituissa osissa

saadaan ainoastaan HermanLindelViim,Helsinki,


