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,?CrERMAIIA%Ä lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer., .^____
Generalagentur förFinland, Hagas undsgatan%

GKrQgram<*é&laå&l
Tidning för Helsingfors

Georg Wikstiöms skrädderiTeatrar och Konserter. Östra Henrifesg. N:o 1./ BAD \
/CENTRALA

Tarmlufts- och
/ Kasängbad rekommenderas.

Lagret är stort och välsorteradt.
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-'
höranvändes.Prisenberäknas myk-
ket moderata.Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag

N:o 60 Onsdagen den 25 Januari

DANIEL NYBLIN, FOTOGKAF, Fabiansg. 31.
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SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 25 Januari 1899

kl. 7,30 e. m

Qodtköpsföresta!lning.
Med biträde af Filharmoniska sällskapets orkester,

För 13:de gången

tjtiii§l'S»y liom*
Eomantiskt sagospel i5 akter. Bearbetning från

danskan af Frans Hedberg.

Personerna
Fru Inga Trolle till Ljungby . .
FrökenBirgit
Junker Olof ,
Herr Måns Kruse till Månstorp .
Olle Pamp, lians sven
Herr Ivar Munk, lagman . . .
Junker Nils
Landtdomaren
Slottskaplanen
Mårten

Frk Lo'lenius.
Frk Book.
Hr Klintberg.
Hr Svedberg.
Hr Linan.
Hr Malmström.
Hr Preoht.
Hr Stavenow.
Hr Erliri.
Hr Precht.
Fru Lindh.
Frk Söderström.
Frk Tschernichin,
Hr Carlson.
Frk Söderström.
Fru Eliasson.

Amman ... ■ ■ .
Gumla, kammarpiga
Greta
Per......
Mor Bolla
Karna, Mor Bollas dotter . .

Munkar. Bondfolk Tjänare

Hildur
Tulla, trollkvinna
tvl^m* \ hennes sönerDidrik /

Frk Bergroth
Fru Bränder.
/Hr Deurell.
\Hr Hultman.

Bergaknngen Hr Lindroth
Sjöjungfrun Fru Lindh.
Flädermor Fru Stavenow.
Döden .Hr Sjöström.

Troll. Tomter. Bergpysslingar. Lyktgubbar. Elfvor.
Handlingen föregår inorra Skåne vid och på Trolle

Ljungby. Tiden: Början af 16:de århundradet.

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

JsL
Herr Victor Castegren

Såsom bekant är ledningen af Svenska teatern
för nästa spelar öfverlämnad åt hr Victor Castegren,
livars kända sceniska rutin och stora popularitet ut-
göra full garanti för att vår svenska teater återskall
gå lyckligare tider till mötes

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Tammik. 25 p. 1899

Johannes.
Murhenäytelmä s:ssä näytökses^ä (G:sikuvaelmaa ja proloogi.)
Kirjoittanut:Herman Siulcriniinn. Suoment. Irene Mendelin.

Henkilöt
Herodes Antipas, tetrarkka Galileassa Axel Alilberg.
Herodias....
Salome, hanen tyttärensä

Kirsti Suonio.
Katri Rautio.

Vitellius,Syrian legaatti ....
Merokles, puhuja ~| Herodeq ArtimnOa^^^nalainenJ "^f"

Benjamin Leino
Suonio.

-JKnut Weckman.
UisaKki Lattu.

Johannes, kastajaksi kutsuttu .
Josaphat,
MatMas Mnm opetuslapsiaan
Manasse, JJael, Josaphatin vaimo
Hadidja, palvelijatyttö linnassa.
Mirjam,
Abi, : Salomen leikkitovereita
Maeoha,J
Mesulemeth, kerjäläisnaineu

Kaarle Halmo.
(Owkari Salo.
JPletari Alpo.
iKmil Falck.I^Hemmo Kallio.
Olga Salo.
Hilma Rantanen.

fTyyne Finne
■TLiIH Högdahl.
(Sirkka Hertzberg.
Mimmi Lähteenoja

£Sai,} ferisea,ais.a. . .
Eliakim, ">
Pasur, ]■ Jerusalemin porvareita
Hachmoni, )
Simon Galilealainen
2* > galilealainen. . . , ■-,

/Adolf Lindfort

/Eino Salmela.'TaaviPesonen
VOnni Savola.
Alexis Rautio.

/Otto Närhi.
\Taavi Pesonen.

Halvattu Otto Närhi

*'n }rooma'ainen sotamies
Vanginvartia. . . . Evert Suonio.

HEino Salmela.
lerusaiemii^mniiarj^^rmT^^TosE^HUuiTr lapset. Pääaiäis

juhlallevaeltajia. Roomalaisia sotamiehiä. Pappeja.
Linnan palveliioita ia palveliiattaria.

Aika: vuonna 29 j.Kist.
Tapahtum apaikka:Proloogissa, Kallionkorpi lähellä Jerusale

ruia. l:ssä, 2:s;>a ja )i:ssa näytöksessä Jerusalem, 4:ssä ja
s:ssä muuan kaupunkiGalileassa.

:n ja 2:n sekä 4:n ja s:n kuvaelmaia välillä Jyhyet väliajat

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo l/^å
ja loppuu k:lo 11.
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o»SKÅNE", Brand- & Livförsäkringsaktiebolag:

1899.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3,
G. F. CARLANOER.
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Alla dagar UJl W*m B^^S m*&Middagskonsert nOIBI l^^mp
från kl. V24— V36 e. m. ö/ Wiener Damorkestern.

STAMLBEJRGS A.TELIER.
\ic. Aiiiipiurs 3acob Ciungquists fotografiska Jfielier

fllcxanacrsg. 19 (ing- fr. fiagasundsg. 2.)Elektriska Affär, Utför omsorgsfullt ocb tillbilliga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelimn. telefon 2453.

H<land>g 34 Tel 897 Hlors
tjusiodnlngac fur ai Franska LifförsäkringsbolagetTelefonledningar,

Ringledningar etc, etc, UORBJtiiIE,wSI sdi crkändt biKigaet.
-

i
-

■"■■
'pn matcrisl o. apparateratltid kostnadsf önslag o. priski

Eder ror nayonaolfcecnine! Generalag-enturen: Helsingfors,Mikaelsg. 1
Carl von Knorrizig.

JUT-Al^jlSXiF I>U NORJD.
Helsingfors Bazar

Innehafvare Karl R. Lindfors.
Axa Lindholm

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

& Kortavaror, Glas= &Qalanteri=, Bijouteri-, Läder=
Porslinsvaror, Dockor & Leksaker

Viner och spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
S ink.Specialitet 1ét

Parti order emottagasUnionsgatan 17

fl T> TbITI^PTJTIåTTTi Fotografisk Atelier.
V» Jk . Ål JL JEI/ÅiÅl Ål '^flkAAJU Porträtter i visitkortsformat å 6 mk, pr duss

Akta

. Srtljor fj-in la-
llict — Begär
räa Ni besttmuiicj

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär
Norra Esplanadg, 37 Telef 1727.

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

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

Grenoble världsberömda handskar.

J.H,Wickels
YINHA^BEI.

ÅRRÅKS PUNSCH,
prisbelöiit med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (.Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

N. Esplanadg. 31
(Caton/s Al/s.'
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Den enda värkligt praktiska SKHIFMASKIN:iii.s2

som finnes ärfiuo.JBACHSnå
MlA M31OND,

som skrifver såväl rysk som vanlig skrift
Q— i j> LJ ö>

°
c= 3

CO ._;» r3 «.a wz 55 g g- - Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,cd Generalagenter förFinland & Skandinavien

HAGELSTAMS BOKHANDELLedig annonsplats. (Hotel Kamp.)

Förbättringar äro numera vidtagna å så-
väl kontorsbläckhornet

få f* 0%
Moo p!ys irltra

som

Vilhelmsgatan N:o 5 Rullpentorkaren.
OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert Table d'hote &å la carte.
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HA KAL» WASASTJEKNAS H1 omster han d el, SKILMIDEM 4.
Brudslöjor

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

Firma H. Elimin
9 Alexandersgatan 9.

MMiHelsingfors
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2 Telef 491

Finsk Konstslöjd Dtställuing
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.

JULIUS SJÖGREN
mikaelsgatan 4, Centrals hus.

Ylle- och trikovaruaffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland for
JARNSAN&åR 0. MADEASSER.

Betydligtbilligare än de utlftndaka.
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständig garanti.

sin/oni~V\onsert.

BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut af endast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

BARSTKJLADER.
Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan

Larsson

MARIEBAD
Manegatan 13,

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

Telefon 20 27.

u^Lls tietoolagot

IIiIS
29. Fabiansgatan 29"

Generalagent för Liherty 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 angenäm

toalette-tvål VQ VQ (£3

£i. H. £i.o*, o*, o*.
C' £J £1)

5 o*°«^* « CO
■33 a g

-ö B 'S
i-4i CD rv1

SWiol-tandpastal 200 Bål8 ål)g- yärksammare än något
'n , \

> annat hittils kände Antisepticum/\gaiol~munYaitenJ för mun o. tänder.
Erhållesk Urogerier & Parfymerier.

J. Neumann.

Å itg-korffabrIk
Humleberg 15 Tölö. Tel. 1334.

Försäljningslokaler:
Trekanten 3, fSpennerts hus.) Tel. 933

Saluhallarna 70 72. Tel. 2125.

Utmärkt hårreoingsmedel!
Doktor Hornborgs Hårtinktur"

CDOQCS Hindrar mjällbildning och S/TV^k^^/^
0000 hårets affallantle. |OCSOQ

Filharmoniska Sällskapet.

Torsdagen den 26 Januari

-4e*>^

Telefon 13 75

Romeo och Julia
Prolog. En osynlig kör sjunger om

det familjeliat, som fordom lagade mel-
lan släkterna Montagu och Capulet i
Verona, och om den olyckliga kärleks-
förbindelsenmellanIlomeo Montagu och
Julia Oapulet. En tablå visar de i
spelet deltagande personerna.

Första akten. Tili en lysande fest,
som af Capulet gitves till hans dotter
Julias ära, ha Romeo, Meroutio och
andra ädlingar af släkten Montagu i
ungdomligt öfvermod, maskerade skaf-
fat sig tillträde. Här 3er Romeo Julia,
och hos båda väckes genast kärleken.
Romeo drager sig tillbaka, då han får
veta, att Julia är Capulets dotter. Ty-
balt har emellertid igenkänt arffienden
Romeo och villstörta emot honom, men
hålles tillbaka af 'Capulet, som häller
gästvänskapen helig i sitt hus. Julia
vet, att, om hon ej får tillhöraRomeo,
hennes brudsäng skall bäddas i
grafven

Andra akten. Trädgården utanför
Julias balkong. Ronieo klättrar öiver
inhägnaden; Julia står på balkongen.
Capulets husfolk genomströfva 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. Romeo ocli Julia vi
gas af pater Lorenzo idennes cell.

Tablå. Stefano, Romeos page, söker
sin herre och sjunger en nidvisa p^
gatan utanför Capulets hus. Han igen-
kännes af Capulets husfolk, och ord-
vexling uppstår, hvari Stefano under-
stödjes af Mercutio. Mellan denne och
Tybald kommer det till handgemäng.
Mercutio såras. Romeo 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
fäjder och dömerRomeo att gä i lands-
flykt.

Fjärde akten. Romeo är om natten
hos Julia och har fått hennes förlåtelse
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 gitver henne i

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

IFotografiska, artiklar1
ocli

Fonogråter*

hemlighet en sömndryck, som iramkal-
lar skendöd. Hon skall då aases som
död och föres tillgrilthvalfvet, dit skall
Romeo komma, väcka henne, och båda
skola fly långt bort.

Tablå. Bröllopsfest med dans När
Paris närmar sig för att sätta ringen
pä 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 grafhvalfvots 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 isitt bröst- och de dö tillsam-
man, anropande Gud om nåd.

" -<*— "
Ernani

Första akten (Banditen)': Ea bergs-
trakt i Arragonien. Ett banditläger.
Till de pokulerande banditerna träder
mörk deras höfding Ernani, som ien
stor kavatina förklarar sin vrede öfver
ait hans älskade Elvira skallblifva den
grånade Silvas byte. Banditerna för-
klara sig beredda att troget hjälpa ho-
nom att bortföra henne— Scenförändring. Eiviras kammare.
Elvira väntar den hatade onkeln; Ka-
vatina: Ernani, Ernani rädda mig;"
En skara damer bringar henne bröllops-
skänker från Silva och med dem lam-
nar hon scenen

CLEVELÅND
är den bästa velocipeden

-*— ►

Sundrfröm's



I

r -ö|

DJIIIi EGKONRAD EN
Hagasundsgatan 2

snedt emot Brandkårshuset

Flor
stojrt sojrtimejit.

Lampskärmar. Dockor.
Franska handskar, Fjeder-
& plymkragar, Boas af
Ukinrv fjeder & plym, Ja-

Isidenblusar. Sam-vots,
Fy-met^bmkadblusar^

ICravatterchus,
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!

Folkteatern.
(Brandkårshuset.)

Lördagen den 28 Januari kl. 8 e. in

För l/sta gången

Veteranens Jul.
Vinterstycke i 1 akt af Z. Topelius.

Personerna:
Kaukonen, gammal afskedad korporal
Brita, bondeenka.
Erik Boman, soldatgosse.

Tiden: år 1859

För 2:dra gången

Ett skärgårdsäfventyr.
Lustspel i2 akter med sång af Z. Topelius

Personerna
Fredrik Adolf, Hertig af Östergötland.
Amiral Ankarstorm.
Otto Sporre, marinlöjtnant.
Grefvinnan Dannesköld.
Fröken Eva, hennes niéce,
Rebecka, förmögenbonde-enka på Degérö.Stina, hennes dotter.
Lasse, hennes brorson.
Grip, tulluppsyningsman.
Kanys, gammal sjöman.

Officerare från fregatten.
Grefvinnans sällskapsdamer.

Stycket spelar midsommartiden år 1767 dels på
Degerö, dels på Sandhamninejden af Helsingfors.

Dörrarna öppnas kl. 1/28 e. m. Representationen börjar
kl. 8 e. m. och slutar omkr. kl. II e. m.

Röda biljetter.
Biljetter säljas alla dagar fr. kl.

10—4 iO, W.Laurents tidningsdepot samt
representationsdagen äfven å Brandkårs»
huset fr. kl. 5 e. m.

°Lr Champag-ne

3 Mont de Bruyére
,3 säljes iminut hos de flesta Herrar handlande.

Serveras S alla sMjrr^liote^^^restaOTa-

Ernst ToJSanrier.
S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

B. Olaoder
Skilnadstorget 2

IWitt SS *Ä^ i' -_

K liljeström
Guldsmed.

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

Norra Esplanadg. 35. Tel 1427.
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o©©©©©©Qo Internationella OlycksfallsförsäkringsBorgå-Porter.
Vällagrad.

Välsmakande
Efterfrågad,

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

Omtyckt,

Aktiebolaget iWien
meddelar billigast olycksfallsförsäkringar.

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

AXEL PIHLGREN Torr Genuine Årraks Punsch Guldmedalj iParis 1889.

Hulda Lindfors

Helsingfors, Berggatan 10.
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tografia teIier.

Dä uppträder konungenienkel dräkt
och bjuder Johanna, som stannat kvar,
att kalla sin härskarinna. Elvira kom-
mer, igenkänner Don Carlos, men visar
beslutsamt dennes eHiga kärleksförkla-
ringar tillbaka. Då han vill bruka
våld, drager hon dolk, men Ernani trä-
der emellan. På blicken och på hela
uppträdandet igenkänner Don Carlos
bandithöldingen, hvars fader han låtit
afrätta och hvarför Einani äfven svu-
rit kungasonen evig hämd. Vreda stå
de bägge mot hvarandra. Dä uppträ-
der Silva med iölje och vill genast
kalla båda till räkenskap, men då han
genom de inträdande vapendragarneer-
tar, att han har konungen framfor sig
faller han till föga. Carlos föregifver,
att han endast vill stanna öfvernatten
här och vill skenbart sända bortErnani
1 ett uppdrag för att säkerställa honom
för Silva.

Andra akten (Gästvännen): En prakt-
sal i Silvas kasteli. Festkören hälsar
Silva och Elvira som brudpar. Dä
uppträder en pilgrim och ber om gäst
fjihet, hvilken äfven beviljas. När hanh°r, att Elvira om några timmar skallvara Silvas maka, slår han mantelntillbaka, och Ernani står för de närva-

randes blickar. Konungen är honom i
hälarna lör att gripa honom; men tro-
gen sitt gifna ord vill Silfva ej veta a!
någon utlämning, utan vill vägra ko-

till

Hansa

nungen inträde. Sedan Silva med sitt
tölje lämnat scenen, erfar Ernani, att
han är dödsdömd och att Elvira beslu-
tit döda sig vid allaret vid Silvas sida.
Bägge öfverraskas af Silva i omfam-
ning, men gästfrihetens Jag är den
gamle helig, och han nödgar Ernani in
i ett hemligt kabinett. Ihärskande
ton fordrar den nu uppträdandekonun-
gen räkenskap, hvarför borgen hållits
stängd för honom, och äskar den flyk-
tade Ernanis utelämnande. Beslutsamt
vägrar Silva, och sedan borgens under-
söknitig visat sig fruktlös, låter Don
Carlos den gamle välja, om han vill
utlämna Ernani eller ock Elvira som
underpant pä hans trohet. Eiter en
svår kamp går Silva in på det senare;
men sedan alla aflägsnat sig och Er-
nani afslöjar för honom, att dettablott
var ett svepskäl, att konungen själf li-
delsefullt älskar Elvira, svär Silfva en
grym hämd öfver sina rivaler. Ernani
skall geisast kämpa med honom på lif
och död; men Ernani vill först förena
sig med honcm till hämd på konungen
och iörst sedan villigt offra sitt lif.
På uppfordran af Silva svär han, att
ovilkorligen hålla sitt ord och gifver
honom som tecken pä sitt hårda allvar
ett horn, vid hvilkets ljud han närhälst
själf skall gifva sig döden.

Tredje akten (Nåden). Kar] den sto-
res grathvalf i Aachen. Don Carlos

Idag- inkomna. ±öJJa,n.de

Cigarrer:
La CaSidad,

Key West,
Afterdinner,

Qw* Babies,
Hamonla,

Fred. Edv.Ekbergs
Cigarrhandel

52. Alexandersgatan 52.

Största urval
fjaliijvaror i

bitiga priser

&bya glasmagasinet
3

O US:
Mikaeisgatan 3.
vid Sidorowska affären

OSKAK, ALEXSIZ.

har kommit hit för att bli vald till tysk
kejsare. Han har fått vetskap om en
sammansvärjning, som han här vill fä
reda på, sänder Riccardo med uppdrag
att efter plutadt val låta aflossa kano-
nerne samt därpå med kurfurstarne och
Elvira infinna sig där; därpå döljerhan
sig bakom Karl den stores grafvård.
De sammansTurne träda in, och Ernani
utses att mörda konungen;visserligen
vill Silfva köpa hans lott för priset at
hans lif och skänka honom hans horn
igen, men Ernani visar alt tillbaka, ty
hans hämd står honom högre än hans
lif. Då dundra kanonerna. Don Car-
los träder tram som Karl V, och Eic-
cardo för in kurfurstarna och sviten.
Alla grefvar och härtigar bland de sam-
mansvurne äro hemfallna åt bilan, de
andra vandra till fängelset. Na afslö-
jar sig Ernani som Don Juan af Arra-
gonien, grelve och härtig och grand
af riket, samt cnskar bli afrättad med
de andra ädlingarna. Men på Elviras
erinran, att medlidande bör vara en
kejserlig företrädesrätt, förlåter Karl,
som lämnar alla sina ungdomsdårskaper
bakom sig och vill blifva sina stora
ättefader lik, samt förenar Elvira och
Ernani

Fjärde akten (Masken) : En terass
framförErnanis slott iSevilla. Kören
jublar öfver den fullbordade förmälnin-
gen och skingrar sig. De nyssförmälda

uppträda, lyckliga öfver sin ändtliga
förening. Plötsligt höres en hornstöt,
och förfärad sjunker Ernani samman.
Han minnes sin ed, och då tonen upp-
repas ber han Elvira aflägsna sig. Nu
först har lusten att lefva vakriat hos
honom och nu skallhan dö! Silfva upp-
träder, maskerad, och öfverräcker ät
honom hornet. Ernani söker röra den
gamleä hjärta, men obevekligt räcker
honom Silva dolk och gift, mellanhvilka
han bör välja, ty mannaära känner in-
gen annan utväg. Då störtar Elvira
in för att iböner bestorma den gamles
hjärta: förgäfves, kall och hotande
står Silfva obeveklig. Ernani dödar
«ig, Elvira sjunker samman öfver hans
lik, och med Silvas triumf, att det
hatade paret är tillintetgjordt, slutar
operan

Ledig annonsplats.

Till

£££§ "VTixilfci.SLiica.ol.ML €«€s:
Vilhelmsgatan N:o 4,

hafva vinerna anländt
L. V. Relander. Telefon 1803
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W:m, EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinhandei. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

ALEXANDERS TEATERN,

<3taliensKa ®peran
Onsdagen den 25 Januari

kl. 7,80 e. m
kl. 7 V 2e. m

gi.fves
gifves

Romeo och Julia.
Opera i5 akter af Jules Barbier och Mioliael Oarré

Musiken af Ch. Gounod

Personerna

PersonernaS.'r Rusconi.
Skrå De Späda.
S.T Cokinis.

Capulet
Julia, Capulets dotter
Romeo „ Bonfante.

S.'ra Sarudgio
S:r Salassi.
„ Gandolfi.

Mercutio
Stefano, Homeos page.
Tybald, Oapulets brorson,
Pater Lorenzo....
Grefve Paris ....

S.'r Oerri,Gregoriö,betjent hos Capulet
Hertigen af Verona....
Gertrad, Julias amma. . ,
Benvolio

„ Baldini
S:ra Bruna

Damer och herrar. Anförvandter tillhusen
Montagu och Oapulet

Scenen är iVerona i14 århundradet,

Iförsta akten Dya dekorationer utfördaaf
herr A. S. Skobjeff.

Regissör: Micos-UrbanoKapellmästare: E. Esposito

Början sker kl, 7 Va e. m

1

1| Brefpapper
Hff rikhaltigaste lager af utländska och inhem-
|äj| ska sorter, linierade och olinierade.
pH Firmatri/ck utföres billigt.

Éf Dahlbergs Pappershandel.
pjlS Alexandersgatan 15.

Itifed högvederbörligt tillstånd

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

Stomatol
För tändernas ochmunnens 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. Nuiowz, Moskaii

Kontor & lager

S:t Petersburg,
Liteini prospekt N:o 15

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

ALEXANDERS TEATERN.

étalienslia (Bparan.

Torsdagen den 26 Januari

Epnani.
Opera i4 akter. Musiken af G. Verdi

Karl V, kung af Spanien S:r Broggi-Muttini
Ernani, bandit „ Bovero
Don Evy Gomez de Silva,spansk

grand „ Q-andolfi
Elvira, hans brorsdotter S:ra Sangiorgio
Giovanna Bruna

Don Richard, Karls vapenbärare. S:r Baldini
Jago, de Silvas vän Cerri

Handlingen försiggår år 1519,

Herrar och damer, pager, soldater och vapenbärare

Kapellmästare: E. Cooper,

Början sker kl. 7 Va e. m.

Åug. Ludv. Hartwall.
Mineraivattenfabrik

Helsingfors, Alemdersg. 25
Telefon 169

TSpöTillverkningen står
under koniroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen. Jacob Reincke

ysm
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Regissör: Micos-Urbano
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Wiener Damen-Orchester

G. Richter.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.Hotel Kamp.
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Onsdagen den 25 Januari 1899

Pro g1ra m.
Sicttci
Suppé.
Weber.

1. Orientaliscrier-Marsch
2. Colletta-Walzer
3. Ouverture Oberon"
4. Neckisch, Pizzicato-Polka. . . .
5. Intermezzo oavalleria rusticana"
6. Zigemierbaron, Potpourri. . . .

Eichter
Mascagni,
Strauss,

7. Ouv. »Lustigen Weiber v. Windsor" Nikolai
8. Fescbe Geister, Walzer Strauss,
9. Intermezzo Naila" Delibes

10. Potpourri Geishan" Jones.
11. Im Waldund aafderHaide,Jagdfant. Zikoff.
12. Tick, Tack, Galopp Strauss

Herman Lindell.
Specialaffär för *$& Ärtisi> och Mitmaterial^^(BirßatßosticS säväi som hvarje slag af cfåifmatarial

börman naturligtvis alltidköpai

m l€lifilmaterialivhandeln!
enarttensamina såsom varande ..SPECIAL-AFFÄR" ovillkoiligen erbmdei

största garanti för bästa vara.

Matematiska & Geodetiska instrument
Finlands enda specialaffär i förenämnda artiklar

Glödritning-sapparaten

RnliirJ^ är ovilkorligen
■ttMUIIU den bästa

är ovilkorligen
den bästa

erhålles endast hos Herman Lindeli, Helsingfors,

H:fors 1899, Huivudsta.

Herman Lindell
Erityisliike

ja Piirustustarf»cita&CarptåfiQJa sekä kaikeniaatuisia
ostetaan tietjsti aina

»** Plirustiistarpridenkaupasta m&
Siitä syystä etta se ERITVIS-LIIKKEENI välttämättömästi tarjoaa

Ssuurimmau takauksen tavaran Lyvy.rdestä.
Matemaatillisia 6c Geodetilli^iä työkaluja. [

Itä Henrikinkatu.
. Suomen ainoa erityisliike edellä mainituissa osissa.

*"

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.

Torsdagen den 26 Januari 1899

Program
1. Roma-Marsch
2. Espana-Walzer
3. Ouverture Zauberflöte"
4. Waldvöglein,Polka. .
5. Miditation
ö.La Bohéme, Potpourri.

7. Ouverture Die schöne Galathee". .
8. Rosen avs dem Silden, Walzer. . .
9. Traviata, Violin Solo

(vorgetr. Fri. E. Fränzel.)
10. Avs dem Phonographen,Potpourri.
11. Am Abend, Idylle
12. Ausser Rand und Band, Galopp . .

-«""*-

dsbladets Nya Tryckeri

Suppé.
Strauss,
Allard.

Urlaub

Miilipiirustuslaite
on välttämättö- C^f^U on välttämättö-masti paras 55ÄIUIICI mästi paras

saadaan ainoastaanEerman LiadelVilla,Helsinki

Ranzoni.
Waldteufel
Mozart.
Döpfl,
Gounod.
Puccini.

Riohter.
Czibulka.

nr


