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ogram-<Jsladet
Georg Witetiöms skrädderi

Östra Hcnriksg. N:o 1/ BRO \/centralV
y' Varmlufts- och

Basängbad rekommenderas.

Lagret är stort och välsorteradt.
|Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
|höranvändes.Prisenberäknasmyk-
ket moderata.

N:o 54
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DANIEL NY
SVENSKA TEATERN.

Onsdagen den 11 Januari 1899
kl. 6 C 111

Obs.! Barnföreställningkl. 6

Med biträde af Filharmoniska sällskapets orkester

För 10:de gången

ljung-by li€*rsi«
Romantiskt 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 Lodenrus.
. Frk Bock.,Hr Klintberg.
. Hr Svedberg.. Hr Lindh.. Hr Malmström..Hr Preoht..Hr Stavenow..Hr Erlin..Hr Precht..Fru Lindh.. Frk Söderström.. Frk Tschernichin.Hr Carlson.
.Frk Söderström.
.Fru Eliasson.

Amman
Gumla, kammarpiga
Greta
Per
Mor K"lb^^^^^H^^^H
Karna. il II I "

Munkar. Bondfolk. Tjänare

Hildur
Tulla, trollkvinna
"£ ) hennes sönerDidrik /
Bergakungen . . .
Sjöjungfrun . . .
Flädernior ....

Frk Bergroth.
Fru Bränder.
/Hr Deurell.
\Hr Hultman.
Hr Lindroth.
Fru Lindh.
Fru Stavenow

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

Handlingen föregår'inorra Skåne vid cch på Trolle
Ljungby. Tiden: Början af 16:de århundradet.
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Direktör Anton Franck
Senast.- lördags gaf ..Folkteatern- sin inviffningsrepresenta-

tion Ur lifvets strid1
-

under iallo synnerligen gynsamma auspicier,

kUcktaUt hus, smattrande »pplader och ändlösa inn>pninj?ar. Och
dess bättre vinn bilaUsovationerna fullt berättigadeidet att före-
ställningen öfverfrälTade de största förväntningar.

Nästa lördagspelar Folkteatern tor andni gången och gifver
i anledning af Z. Topelii födelsedag..Ett skärgårdsMventyr." De
är att hoppas att publiken fortsättningsvis genom talrika besökskall
gynna det nya företaget.

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Tammik. 11 p. 1899

Alennetuilla hinnoilla.

Talvinen tarina.
(The winter's tale.)

5-näyt«ksinen satunäytelmä (9 kuvaolmaa.) Kirjoittanut ■William
Shakespeare. Suomentanut Paavo Cajander.

Axel Ahlborg.

HOmil Falk.
(Aleksis Rautio,
(Otto Närhi.|,Knut Wcckman.
BenjaminLeino,
Oskari Salo.

/Kino Salmela.
\Pietarl Alpo.

Otto Narhi.
lisakki Lattu.
TaaviPesonen.
Hemmo Kallio.
Adolf Lindfors.
Evert Suonio.
lisakki Lätta.
K a ti-iRautio.
sirkka Hortzberg.
Olga Kalo.
Mimmi Lähteenoja.

/Mimmy Leino.
\Kirsti Suonio.
/Alma Aiiit.
\Lilli HUgdahl.

Hoviherroja, hovinaisia, pappeja, oikeuden virkamichiä japalvelioita.
paimenia, paimentyttöjä,kansaa.

Tapahtuu osittain Siciliassa, osillain Kyypiossa. Huomaa: Kol
mannen ja neljännennäytöksenvälillä on 16 vuotta kulunut.

Enshnäinen näytös: Sicilian hovin juhlasalissa.
Toinen näytös: 1. Hermionen huoneessa

Avonainen muutos: 2. Vankilassa.
Avonainen muutos: 3. Leonten huoneessa

Kolmas näytös:Oikous huoneessa.
(Pitkä valiaika.)

Meliäs nftvtös:Kyyprossa. Vanhan palmenen lnnkin edustalla
MHHJJI^^H (Pitkä väliaika. iH Leonten linnan edustalla.

Leonten linnan edustalla.K Pilarikävtävä Paulinan luivilassa.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B
ja loppuu k:lo V2"■
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SKANE", Brand-
Alla dagar

Middagskonsert
från kl. Va4— Va6 e. m.

stAhlbmrgs jltelier.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 11 Januari

LIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

Leontes, Sicilian kuningas
Mamillius,hanen poikansa
Camillo
Atttigonus I . . .
Cleomenes (
Dion )
Polyxenos, Kypron kuningas
Plorizel, hanen poikansa
Ensimmäinen \ hovihorra .Tornen /
Apollon ylimmainenpappi .
Tuomari .
Vanha paimen

Nuori paimen, lianen poikana
Autolycus veijari .
Palvi'lia
Vanginvartia
Hermione, Leonten puoliso .
Perdita, Leonten ja Hennionen tytar
Paulina. Antigonus'en vaimo
Emilia, kuningatlarenkamari-rouva
Knsimäinon \ hl>winain(in . .
Tornen /

1899

IVic. Au*ipiu's

Elektriska Affär,
,ulter Ijuslodnlngerför anslutning till H:fors Elakt. A. B.
j-mingscoatrM. _
Telefonledningar,

Rsngledningar etc, etc.
anti. Saljor från la-

c billict.
— Begäp

forräa Hibestämjnoj

Jacob £iutt9Wisfs TotograflsKa Jftelier
fllesanaerss. 19 (ing. fr. Easasundsg. 2.)

Utför omsorgsfullt ocft till billiga priser allt fotografiskt arKte såeal
inom som utom atcliercn. celcfon 24 53.

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

Servering af uteslutande äkta naturviner, frukter,
VdslcdrycUer xn. m.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3
G. F. CA LÄNDER.

Alla a nar

Aftonkonsert
från kl. 8 e. m

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

/Vomi Esplanadg. 37 Telef 1727.

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

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

Grenoble världsberömda handskar.
vSIodi erkänd! billigast.

-
i1»

gar !na material o apparater vit

alltid kostnadsförslag o pnskumnt
Ed« fOr någon aulfiggniag!

Viides näytös

& LifförsäkriDgsaktiebolag:
Hotel Kamp

af Wiener Damorkestern.

MAGASIN JOU NORJ>.
HELSINGFORS BAZARAxa Lindholm

Tapsssenaffär,
Alexandersgatan 7. Telef. 638

14. Vestra Henriksg. 14

Ledig annonsplatsGalanteri-, JBijonteri-,
Läder-, & Kortavavaror

Glas-, «& Porslinsvaror
Dockor & LeksakerAkta

Uiner och spirituösa
direkt importerade från utlardet hos

Hjelt & Lindgren.
Specialitet I & 3 mk.

Parti order emottagas
Unionsgatan 17

—^^TTtft' Fotografisk Atelier.
f P DYBEMDAIIIi porträtter , visitkortsformat å 6 mk, pr duss

J.H.Wiekels
VINHANDEX.

ÄRRÅKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vid mänga
utställningar. Högsta utmärkelse lie-
derspris iDiplome d'lionneur) vid ut-
ställniugeu iBordeaux 1895.

31N. Esplanadg.
(Catanis hus.'
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Konsert, D moll (Introduktion—
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.

Betydligt billigareän de utländska
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG.

Adagio), för violin
(Hr Max Schuk.)

OBS.! Fullständiggaranti.
Paus

Oarmen-suite N:o 2

Serenade rococo
Italienisch", tarantella

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN

Q^ Ld (fl O O g

som finnes är

HAMMOND,
cd som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hosgoJ
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter förFinland & Skandinavien

5 WilMisptä! 5,
HAGELSTAMS BOKHANDEL

Elefantteatern stängd (Hotel Kamp.)
denna vecka Nyårskort.Öppnas annandag

Jul med nytt
Furbättringar äro numera vidtagna å så'väl kontorsbläckhornet

Högaktningsfullt Nonplus ultra
somDirektionen. MulIpentorkaren.

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table cThote & å !a carte.

fe « O 3
be '3

BODEGAESPANOU
Filharmoniska Sällskapet.Brudslöjor

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

Firma H. Elimin
9 Alexandersgatuu 9.

ClfMerfsHeisiDifors
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2 Telef 4 91

Finsk Konstslöjd. Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland för

populära
Torsdagen den 12 Januari kl. lh 8 e. ni.

Societetshuset

Program
Ouverture till op. Die schöne
Galathea"

Solitude- ',vals
Spinnvisa ur op. Der fliegende
Holliinder

Polonaise (E-dur)

Suite ur Kung Kristian II" . Sibelius
Nocturro. Elegie. Musette.
Serenade. Ballade.

39:de

Paus

Bohémelif.
(Les Bohémes)

Första akten. Iett vindsrum har
artisten Marsell inrättat sig en atelier.— Till honcm kommer poeten Rudolf,
hvars lynne är nedstämdt. Eummet
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 Marseils tafla på elden. Nej"! sva-
rar Marsel], „bättre då att brännaupp
ditt drama".— Den enaakten efter 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 Chaunard. 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 fårkomma med vilkor att blott säga ett
enda ord.

—
Då han inkommit, säger

han: nflyresmedlen". Då medlen ej
finnas, enas man om att äfvenbjuda 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, tappa- 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 vännerna besökakaféet. —

Ändra akten. Ett torg. Invid detta
ett kafé. — Bland folkmängden synes
Mimi med Eudolf 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 säng tillkänna, att hon fort-
sättningsvis älskar honom. För att få
tillfälle till samtal med Marsell, sänder
hon den gamle Alsindor att köpa ett
par nya skor, ty sina egna påstår hon

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

Fotografiska, artiklar1
ocli

Fonoffrafer.
klämma. —

Dä gubben gåttskyndar hon tillMarseli, som iförtjus-
ning omfamnar henne. På afatåndhö-res militärmusik. Folkmängden skyn-dar åt det hållet. — De fyra vännernahalva blott två francs att betala räk-mngen. Masette räddar dem fråndenna obehaglighet genom att be-tala räkningen. -

Nu synes solda-ter gå förbi; alla skynda bort. Mar-seli och Oollin följa efter de andra bä-rande Musette på en stol, ty hon harblott en sko och kan ej gå.
—

Alsindor, som återkommer med de nya skornaser huru man bär bort Musette ochfaller ivanmakt. —
Tredje akten. Stadsporten. Bredviden krog. Dar har Marseli och Masetteen längre tid hafc sin bostad och sittuppehälle. Han med att m&]a åt krog-värden hans väggar; hon med att SJwäor honom Mimi som sökerMarse1htt-tarhonom här Hon beder honom varat g1-ehjalphg med att återförenahenne med

Rudolf, som tillföljd af svartsjuka
öfvergifvit henne. Rudolf utkommer
från krogeD. Han vill ej lyssna till
vännens bemedling, ty Mimi är en ko-
kett, hon kastar ögonpåallakarlar; dess-
utom är honmycketsjuk. 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 afstånd hör hans svar, träder
fram och beder honom iettknyte sända
henne det lilla som tillhör henne, men
behålla en liten sidenduk till minne.

—
Nu höres buller från krogen. Musette
och Marsell hafva kommit igräl.

—
De utkomma från krogen skymfande
hvaran. Därpå afiägsna de sig, som
bittra ovänner.

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

CLEYELÅND
är den bästa velocipeden

program

Danse macabre

Suppé

Waldtenfol

Wagner

Liszt

Vieuxtemps

Saint-Saens

Bizet

Meyer-Helmund
Moszkowski

Försäljningi parti och minut af endastäktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

BÄRWKIiABEBi
Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
"_> Mikaelsgatan :^^^^HLarsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

serverar bästa i
tallbarsbad, sprit-

finnbadstu, karbad, halfbad,
■ o. terpentinsångskåp.

Telefon 20 27.

jOlJs.tiebolagot

/II1S
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 fin ooli angenäm

toalette-tvål W © (B
BJ U> U)
O_ o o"

fl s*

-tew cd
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Mc: £

■o i;

■Séf
3» g

B o
vi■

a * \ /annat hittilskändr Antisepticum7\gatol-munYaUen) förmun o. tänder.
Erhålles k ZProaerier «fe Parfymerier.

som välkändt utmärkt delikata m. m

J. Neumann.
Ångkor ffabrik

Humleberg 5 Tölö Te] 1334
Försäljningslokaler:

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

Utmärkt hårreningsmedel!
»Doktor Hornborgs Hårtinktur

OOOOi Hintirar mJällbildning och "QOQ
O1

C*jC*jC*jCj RWvM!M!i
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Borgå-Porter.
Vällagrad.

Välsmakande,

Efterfrågad,
Omtyckt,

©QOQGOQQQ

&am6rini cffiesfauranf.
Idaff inkomna följande

Cigarrer:
till

La Gaiidacl,
Key West,

Afterdinner,
Our Babies,

Hamonia,
Hansa

Fred.Edv.Ekbergs
Cigarrhandelm

52. Alexandersgatan 52.

«!

AXEL PIHLGREN Torr Genuine Årraks Punsch

Pil SJORREGREN
Hagasundsgatan 2

snedt emot Brandkårshuset

Flor
stort sortiment

TILL JULEN.
Lampskärmar. Dockor.

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

vots, Sidenblusar, Sam-
mets brokadblusar, Fy-

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

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

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Lördagen den 14 Januari kl. 8 e. in

Z. Topelius födelsedag

)\boaaement Jf2
Prolog

O barn af Hellas"
sjunges af en musikälskarinna

Ett skärgårdsäfventyr.
Lustspeli2 akter med sång af Z. Topelius,

Personerna

Fredrik Adolf, Hertig af Östergötland.
Amiral Ankarstorm.
Otto Sparre, marinlöjtnant.
Grevinnan Dannesköld.
FrökenEva, hennes niéce.
Rebecka, förmögenbonde-enka på Degerö
Stina hennes dotter.
Lasse, hennes brorson.
Grip, tulluppsyningsman.
Kabys, gammal sjöman.

Officerare från fregatten.
Grevinnans sällskapsdamer

Stycket spelar midsommartidenÅr 1767 dels på
Degerö, dels på Sandhamnineiden af Helsingfors

Gula biljetter
Biljetter säljas alla dagar fr. kl.

10
—

4 iO, W.Laurents tidningsdepot samt
representationsdagen äfven å Studenthu=
set fr. kl. 5 e. m.

V Champagne

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

Serveras å alla större hotell & restaura- j*1'
tioner. Partilager hos k]

o Ernst lollanrier. *"
55 S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. 7^

0. Öländer
Skilnadstorget 2

■h
\W3m '

.-.■"3 " _A i^e?t>

K, Liljeström
Guldsmed.

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

Norra Esplanadg. 35. Tel 1427.

OOQOGQOQO JÉ#JJ?^##!É#########

JULIUS SJÖGREN
lttikaelsgatan 4, Centrals Dus.

Ylle- och trikovarnaffiir.
Välsorteradt lager. Billiga priser

################

Största urval

Glasvaror
*3Zya glasmagasinet

3. Mikaelsgatan 3.
OBSi| vid Sidornwska affären

OSKAR ALEXSIZ.

Hulda Lindfors
o
M

CDsr
Helsingfors, Berggatan 10

Ledig- annonsplats.

Lediff annonsplats.

Till

9&99 ~S7~lr*±±exi3LcLG'±Ta. €€:^€
Vilhelmsgatan N:o 4,

anländer i dessa dagar nytt vinlager från välrecom-
menderad firma.

L. V. Relander. Telefon 1803

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

—
Marsell ett|

band. — De3sa 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 enkla 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 Eudolf.
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 sjjik.— 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.—

««"►-

Lucia af Lammermoor

Första akten: Park i närheten af

slottet. Kör af ryttare. Till dem säl-
lar sig den dystre lord Ashton 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 ännuhennes hjärta.
Då förråder ryttarenas anförare att
Lucia i själfva värket älskar Ashtons
dödsfiende Edgard,hvilken räddat henne
från en ilskens tjurs angrepp. Ashton
rasar. Aria. Inga Raimunds böner
kunna beveka honom. Sedan alla läm-
nat scenen framträda Lucia med Elisa.
Trots dödsfiendskapen mellan de båda
familjerna är hon lycklig isin kärlek
och tillbakavisar Elisas varning, att

denna böjelse skall blifva ödesdiger.
Då kommer Edgard, som anhållit om
detta möte, för att taga afsked; en po-
litisk beskickning fordrar hans 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.

Ändra akten: Ett rum islottet. Du-
ett mellan Ashton och Lucia. Endast

ett giftermål med lord Arthur kan

ännu rädda honom från minens brant,
men då Lucia ståndaktigt vägrar och
förklarar sig hällre vilja dö,räcker han
henne ett bref (förfalskadt),ur hvilket
hon erfar den älskades trolöshet. Van-
mäktig sjunker hon ned. Tillfredställd
lämnar Ashton henne. Tillhenne kom-
iner nu Raimund, men vet ej annan
tröst i anledning af brefvet än att öf-
verlämna henne åt sitt öde.

Scenförändring: Storsal. Pestkören
sjunger glädjesånger. Aahtonoch Arthur
uppträda. Hälsningsaria. Nu nal-
kas äfven Lucia i bruddräkt, full-
ständigt bruten, hvilket Ashton emel-
lertid förklarar härröra af sorg efter
modren. Idet ögonblick Arthur och
Lucia 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 på att utbyta träder Raimund för-
medlande emellan. Han förmanar Ed-
gard att öfvergifvasin kärlek, då Lucia
nu redanär förmäld. Förskräcktstirrar
Edgard på det redan undertecknade
kontraktet. N"u måste han tro det, och
då Lucia ej själf kan ljuga stöter han
henne ifrån sig och störtardärifrånmed
draget svärd och förbannande henne
och hennes släkt.

Tredje akten: En annan sal islot-
tet. Bröllopsgäster och invånare frän

Lammermoor äro församladeoch sjunga
för de nyförmälda en högtidssång. Då
störtar Raimund fram, och besvär dem
att tiga, ty vansinne har gripit Lucia
och hennes make badar isitt blod, dö-
dad af henne. Inattdräkt, med upp-
löst hår och dolken isin hand inträder
Lucia. Stor vansinnighetsscen. Alla
äro bestörta; äfven den tillskyndande
Ashton, som nu förgäfves ångrar sig.

Scenförändring:FamiljenRavenswoods
grafplate. Edgard inträder. Outtömlig
är hans kärlek tillLucia. Tystnat har
bröllopsjublet i slottet. Här vill han
nu göra slut på sitt lif. Män från
Larnrnermoor delgifva honom Lucias
grymmaöde. Fullständig förtvirlangri-
per Edgard, han rycker dolker ur bäl-
tet och innan den tillskyndande Rai-
mund kan hindra det, gifver han sig
dödsstötenoch falleriRaimunds armar.

-^ö

billiga priser

Ledig- annonsplats.

Guldmedalj i Paris 1889.
1
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| Brefpapper _ |
||§l rikhaltigaste lager af utländska och inhem- g|
ä§ ska sorter, linierade och olinierade. ||
Eg Firmatrj/ck ntföresbilligt.

11 Dahlbergs PappershandeJ. W

ed högvederbörligt tillstånd
af Kejserliga Ryska Mcdi-

cinalstvrelsen 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 iS:t Peters-
burg

Nederlag

Wilkens & Petersen, S:t Petersburg. B
0. Nutowz, Pfloskau. M

Kontor & lager

S:t Petersburg,
Liteini prospekt N:o 15

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori

52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

ALEXANDERS TEATERN,

élaliensßa ®peran

Torsdagen den 12 Januari

kl. 7,30 e. m

gifves

M AF LAMMi
Musiken af DonizettiOpera i3 akter

Personerna

Lord Henrich Asliton S:r Boniante.
S.'ra De Späda
S:r Cokinis.

Lucie, hans syster . .
Sir Edgar Bavenswood

S.'ra BrunoAlina, Luoias väninna . . "

Norman, hufvudman öfver militä
ren iRaveswood slott " S:r Baldini

Lord Arthur Buklaw S.'r Busconi

Damer, kavaljerer, Ashtons partisaner, innevånarei

Lammermoore, pager, militärer, knektar.
Händelsen försiggår islutet af XVI seklet iSkott

land, islottetEavenswood ochiruinen
af Wolferagsturn.

Regissör: Micos-Urbano

Börjas kl. 7 % 2 e. m

ALEXANDERS TEATERN.

(3fati&ns/ia (Bperan.

Onsdagen tlen 11 Januari

kl. 7 Va e. m

gifves

Bohémelif.
(Les Bohémes.)

Opera i 4 akter. Musiken af Puccini

Personerna

S.'r BoveroRudolf, poet.
Chaunard, musiker „ Bonfante.

BaldiniBenoi, gårdsegare
Salassi,Parpignole

„ Broggi-Muttini,Marseli, målare
BusconiCollin, filosof

„ CerriAlsindor
S.'ra de SpädaMusette

Mimi S."ra Sangiorgio
S:r BaldiniEn sergeant

Handlingen försiggår iParis 1830

Kapellmästare: E. Cooper, Regissör: Micos-Urbano

Början sker kl. 7 7« e. m

Ang. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Alsiandersg. 26,

Telefon 169

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

Sadu å 20p:i

Elvira å 15 o-i

hos

Jacob Remeke
lIHIHI|II||||Ii||IIIIIHI lIIHHIIi'IIIII
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Wiener Damen-Orchester

G. Richter.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter. Hotel Kamp.
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Onsdagen den II Januari 1899
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.Program.
Fahrbach
Strobl.

1. Andreas Hofer-Marsch. . . .
2. Telegrafiselie Depeschen, Walzer
3. Ouverture Yelva"
4. Husaren-Polka
5. Lied
6. Excelsior Ballet

Reissiger
Strauss.
Heuberger
Marenko. -<""*—
Suppé.
Rosas
Smetana.

7. Ouverture Schöne G-alathe". .
8. tiber den Wellen, Walzer. . .
9. Fragmente Verkaufte Braut".

10. Muntra Musikanter, Potpourri.
11. Vergiss mich nicht, Intermezzo
12. Struwelpeter, Galopp . . . . Macbeth.

Heuberger

Hersviån Lindell.
Specialaffär för

»fö Ärtist> och Mittixaicrtaj|^
(Birficlßcsiicfi såräi som lnar.ie slag af cffiifmaterial

Jitir nian naturligtvis alltidköpai

féUtiimaitc»riali*»lmn<lt*liil
euaiTeiisaimna såsom varande SPECIAL-AFFÄR" ovillkorligen erbjndei

största garanti för bästa vara.

Geodctiska instrumentP^Matematiska
Östra Henriksgatan

Glödritniiigsapparateii
är ovilkorligen RI^l^/I** är ovilkorligen

den bästa }s«>*Jll/IIUL den bästa
erhålles endast hos Herman Lindell, Helsingfors.

Finlands enda specialaffär i förenämnda artiklar,

H:fors 1809, Huvudstadsbladets Ny» Tryckeri

Herma^Undell C
Erityis liike

Caiteilia ja Piirustustar^eitafcUwpilincja --Lii i,aiuni ii;.ini-i:i cPilrustusiarpaiia
ostetaan tietysti aiiia

PUrustiistarpeideiikaupasta €€«#
Siitä syystä etta se EMTTIS-LIIKKEENi välttämättönnLsti tarjoaa

Ssunriiuman takauksen tavaran liyvyydestä.

Matemaatillisia & Geodetilligiä tijökaluja. [
Itä Henrikinkatu. .

>

"

1. Jonathan-Marsch....
2. Wintermärchen, Walzer .
3. Ouverture ,Si jetais roi".
4. Waldine-Mazurka. . . .
5. Auf Flilgeln des Gesanges
G. Mikado-Potpourri. . . .
7. Ouverture ,Zampa" Herold.
8. Venezia-Walzer Gobberts.
it. Naila" Intermezzo Delibes.

10. Finnlands Weisen, Potpourri . . .Richter.
1 1 " Mandolina, Mexikanische Serenade .Langey.12. Flaggensalut!Galopp Ziehrer.

Torsdagen den 12 Januari 1899

Program
Millöcker
Richter.
Adam.
Strauss.
Mendelssohn
Sullivan.

on välttämättö- Qnf^U on välttämättö-masti paras »»UIICI mästi parag
saadaan ainoastaan -HermanLindeinilä irQio- iiSuomen ainoa erityisliike edellä mainituissa osissa

'


