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??GEKIIÅÄI JLki lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer., , Generalagentur förFinland, Hagasandsgatan ?..
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c%rQgram~Giilaået
Georg Wikströms skrädderi

Östra Henriksg. N:o 1./ BAD\/ central\
/ Tarmlufts- och
/ Basängbad rekommenderas.

Lagret är stort och välsorteradt.
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisenberäknas myk-
ket moderata.

N:o 62

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

Söndagen den 29 Januari 1899
8 e,

Kontrollören vid
sofvagnarne.

Lustspeli3 akter af Alex Bisson. Öfversättning

Personerna

Hr StavenowMontpépin, rentier .
Phryné, hans hustru Frk. Tschernichin
Lucienne, deras dotter gift med

Frk. Paldani.
Hr Klintberg.
Hr Svedberg.
Hr Carlsson.
Hr Malmström

Georges Godefroid
Georges Godefroid . .
Alfred Godefroid. . .
Labordave
Raoul de St Medard
Angélc Frk. Bock

Hr Lindh.Charbonnoau, kapitalist
■FruT>rMiiili'r.
■Fru Stavenow.

JuueTiyiiiistnosJlontpepiiifi^^Frk.Söderström
Prancoise,itiänsthosCharboneaus Fru Lindh.

Ivåra dagar

De två förstaakterna iAutenil, hos Montpépins
3:dje akten hos Charbonneaus iNagis.

Börjas kl. 8 och slutas omkr. lO,so e. in.

Måndagen den 30 Januari 1899
kl. 7,30 e. m

Abonnement N:o 16

För lista gången

C stni.ai es II
Skådespel i3 akter af A. Dumas fils

Personerna

Hr LindrothClaudius Bnpei

Hr MalmströmCantagnac

Daniel Hr Hultman

Antonio Hr Carlson
Césarine Frk. Svanström
Eebecca Frk. Bergroth

Edmée Frk. Söderström

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

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.
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Mathilde, hans hustru
Eosine, deras dotter

SKANE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:

Middagskonsert
från ki. v24— V26 e. m. <*f Wiener Damorkestern.

stAmlbergs jltelier.
%iv. Aiääipiu'*

Elektriska Affär,
Hylandeg 34. Tel 897. Mfors

tjusiednlngar ra Elett. A. B.

Telefonledningar,
Ringledningar etc.» etc,
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mA.GA.SIN JJU NORI}.
Axa Lindholm

Tapisseriaffär,
Alexandersgatan 7. Telef. 638

Akta
Uiner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

TTnionsgatan 17

CT> TkVT^TiWTI Ä\T¥T Fotografisk Atelier.
» A. JJX JK/ÄJM JLIäÄJU Porträtter i visitkortsformat å 6 lilk,pr duss

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Söndagen den 29 Januari

SVENSKA TEATERN.

väl ocli crkHndt bHJiejosi.
-

B rftra
l:ma material o apparater ylalltid koistnadsförslago. priskur&E

Kdtr för någonanläggning!

>r frln la-
Begär

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

Franska Lifförsäkringsboiaget

L'URBAINE,
Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsgf. 1

Carl von. Kn.orrin.ff.

Helsingfors Bazar
Innehafvare Karl R. Lindfors

14. Vestra Henriksg. 14

Qalanteri=, Bijouteri», Läder= & Kortavaror, Qlas=
Porslinsvaror, Dockor & Leksaker

S isik.SpecialitetIék
Parti order emottagas

J.IL Wickels
VINHANÖEL.

ÄRRAKS PUNSCH,
prisbelöut med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
deftpris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningeQ iBordeaux .1895.

1»!li^t.

3acob Ciuagqv>ists Totograffslca JJtelier
fllexanamg. n (ing- fr. fiagasunasg. 2.)

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

Å!la aftnar
Aftonkonsert

från kl 8 e. m

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär
Norra Esplanadg. 37 Te/e/ /727,

Välsorteradt lagw, billiga priser

Hufvuddepot af Dr. Lahuianns un
derkläder.

Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i
Grenoble världsberömd, handskar.

1899.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Tammik. 29 p. 1899

qJ v
Mnrhenäytelmä s:asä näytökses<ä (6:si kuvaelmaa japroloogl.)Kirjoittanut:Herman Sudcrnmnn. Suoment Ironi' lUndelln.

Henki1O t
Axel AMberg.
Kirsti Suonio.
Katri Rautio.
Benjamin Leino.

(Evert Huonio."jKnut Weckman.
Uisaaki I.attu.
Kaarle Halme.

(Oykari Salo.
JPietari Alpo.
|Emil Falck.
iHemmo Kallio.
Olga Salo,
Hilma Rantanen.

CTyviie Finne
jLilli Högdahl.
(.Sirkka Hertzberg.
Mimmi Lähteenoia.
("Adolf Lindfort.
/Eino Salmela.'Taavi Pesonen.(.Oimi Savola.
Alexis Rautio.

/"Otto Närhi.\Taavi Pesonen.
Otto Närhi.

/Knut Weckman.
Suonio.

Eino Salmela,

111 IIull1 \111I|l ,1' 1 1lIIIIiIiI Ii' lllh ii 'i i^^^^^^^^^^^^^^^WHerodias I
Salome, häpen tyttärensä. . .IVitellius, Syrian legaatti . . .
Gabalos, syyrialainen ■

He.rod?s }<■' M
Jahad, leviitta / hovlmlehla.
Johannes, kastaja.ksi kutsuttn . . .I
Josaphat, *|
MaÄ'. !ll'ule" opetuslapsiaan . .I
Manasse, j
Jael, Josaphatin vaimo ....IHadidja, palvelijätyttö linnassa. . .I
Mirjam,1Abi, j Salomen leikkitovereita . . IMsecha,)
Mesulemeth, kerjäläisnainen . . I
ff} fari.ealai.-a I
Eliakim, ~l
Pasur, \ Jerusalemin porvareita. .IHachmoni, J
Simon Galileaiainen I
2* > galilealainen I
Halva:iii I
2n (r""ln"l:i 'M|i|; sotamies . . .I
Vanginvartia I

Jerusalemin miehiä ja naisia. Josaphatin lapset. Pääsiäisjuhlallevaeltajia. Eoomalaisia sotamiehiä. Pappeja.Linnan palvelijoita ja palveliiattaria
Aika: vuonna 29 j. Kist.

Tapahtumapaikka: Proloogissa, Kallionkorpi lähellä .Terusalemia. l:ssä, 2:saa ja3:ssa uäytöksessä Jerusalem, 4:ssä ja
s:ssä muuan kaupunki Galileassa.

l:n ja 2:n sekii 4:n ja s:nkuvaelmain välillä lyhyet väliajat

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

N. Esplanadg. 31
(Catanis hus.>
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som skrifver såväl rysk som vanlig1 skrift
Finnes på lager hos

200 gä,Dg.,yärksammare än något
fi

J ,. ' .. > annat hittilskändt Antisepticum/Vgaiol-muiwattenj för mun o. tänder.
JErhålles å Hrogerier & Parfymerier.Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,ed Generalagenter för Finland & Skandinavien. J. Neumann.

Ångkor fTahrik
Humleberg 15 Tölö. TeT. 1334HAGELSTAMS BOKHANDELLedig annonsplats Försäljningslokaler:(Hotel Kamp.)

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

Förbättringar äro numera vidtagna å sk-
val kontorsbläckhornet Utmärkt hårreningsmedel!Café Suedois Non plus ultra

som Hindrar mjällbildning och
Dokto^iornbor£^lårtinktu£j

hårets affallandeVilhelmsgatan N:o 5
0000

Rullpentorkaren. Prispr flaska 3 mk

OPERAKÄLLAREN. Wliddags- & Aftonkonsert, Table d'hote & å la carte.

_. " co .

fe « os

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
som finnes är

HAMMONB,
Q-i f> Ixl (fl o E= o

■-—■- ,_,>"■■ -■■ ■

HA KALI) WASASTJBRNAS Blomsterhandel, skil\ai?e\ 4.

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

Firma H. Ellmin
9 Alexandersgatan 9.

MMIlelsito
Smörgåsaffär

491Michaelsgatan 2 Telef

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt

JULIUS SJÖGREN
mißaelsgatan 4, gcntrais bus.

Ylle- och trikovaruaff&r.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinlandfor

Filharmoniska Sällskapet.

W.k

populära V^onssrteq
Tisdagen den 31 Januari kl Va8 e. ni.

Societetshuset

Program
BrahmsAkademisk Festouverture

Vals N:o 2 Godard
Abendlied Schumann
Finale ur op. Lohengrin" Wagner

Pa u s

Scheherazade. sinfonisk suite (ef-

ter ;,Tusen och en natt").Rimsk\^Korsakov
I.Hafvet och Sindbads ske

11. Prinsens berättelse.
111. Prinsen och prins(_ssa^H
IV. Fest iBucrdiuj^^^Hafvet. Skeppet krossas

mot magnetklippan

Paus

MZigeunerweisen", för violin. . Sarasate
(hr Hugo Oik.)

Elegie, för stråkorkester Sibelius
Huldigungsmarsch (ny) Eoubicek

BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut af endast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

BAH\KLADER,
Beställningar emottages,

Nya iarngarsäerogien
iMikaelsgatau

Larsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

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

Telefon 20 27

tietoolaget

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 fin och angenäm

toalette-tvål

4£ ed

ID «3 U3
&J &) 6j
O O O*

fl 8-
« >

JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER,
Betydligt billigare än de utländska

Illustrerade kataloger på begäran.
50 Älexandersgatan 50.

EMIL REHNBERG
O B 8.1 Fullständiggaranti. !___._j-=
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Telefon 13 75

Romeo och Julia
Ku osynlig kör sjunger om

det familjehat, som fordom lågademel-
lan släkterna Montagu och Capulet i
Verona, och om den olyckliga kärleks-
förbindelsen mellan Romeo Montaguoch
Julia Capulet. En tablå visar de i
spelet deltagande personerna.

Första akten. Till en lysande fest,
som af Capulet gifves till hans dotter
Julias ära, ha Romeo, Mercutio och
andra ädlingar af släkten Montagu i
ungdomligt öfvermod, maskerade skaf-
fat sig tillträde. Här ser Romeo Julia,
och hos båda väckes genast kärleken.
Romeo drager sig tillbaka, då han far
veta, att Julia är Capulets dotter. Ty-
balt har emellertid igenkänt arffienden
Romeo och vill störta emot honom, men
hålles tillbaka af Capulet, som håller
gästvänskapen helig i sitt hus. Julia
vet, att, om hon ej får tillhöraEomeo,
hennes brudsäng skall bäddas i
ga fven

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

■inträngt till festen. De upptäcka ej
■Romeo, som håller sig dold. Julia vii

följande dag med kyrkans band
Ihelga deras förening,j Tredje akten. Romeo och Julia vi-
Igas af pater Lorenzo idennes cell.

Tablå. Stefano, Romeos page, söker
sm herre och sjunger en nidvisa pä
gatan utanför Oapulets hus. Han igen-
kännes af Capulets husfolk, och ord-
vexling uppstår, hvari Stefano under-
stödjes a! 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 gå 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 irån fönster-
balkongen. Pater Lorenzo och Capulet
inkomma. Julias lar förkunnar, att
hon redan samma dag skall vigas vid
grefve Paris.^ gitver henne i

■Fotografiska Handels- och Fabriksaktie- B
bolaget i Finland Helsingfors.iFotograßska artiklar1

ooli $■
Fomografer.

hemlighet en sömndryck, som framkal-lar skendöd. Hon skall då anses somdod och föres tillgrifthvalfvet, dit skallRomeo komma, väcka henne, och bådaskola fly långt bort.
Tablå. (Uppföres icke). Bröllopsfest

med dans. När Paris närmar sig föratt sätta ringen på Julias finger, böriarsömndrycken värka och innan kort lig-ger Juha utan tecken till lif.Femte akten. Julia har' som dödförts till grifthvalfvet. Lorenzo, somsandt Stefano med bud till Romeo, omhvad som passerat, får veta att denneanfallits och sårats af Oapulets folksä att han ej kunnat fortsätta färden'Lorenzo går att sända ett
"

som dock ej heller skall träfla Romeo."Denne uppbryter grafhvaltvats dörraroch kommer att söka den döda JuliaHan ai. fö tviflad och trycker gigtakyss på hennes läppar, hvarefter hantömmer giftflaskan. JuUa vaknartror, 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.

"— o— "
Bohemelif.

(Les Bohémes)

Första akten. Iett vindsrum har
artisten Marseli inrättat sig en atelier.— Till honom kominer 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 Marsflls tafla på elden. Nej"! sva-
rar Marsel], „"bättre då att bränna upp
ditt drama". —

Den enaaktenefter den
andra går sålunda uppilågor.

—
Filoso-

fen Collin inträder genomfrasen, med
ett knyte böcker, hvilka ej togos emot

CLEYELÄND
är den bästa velocipeden

-♥>-*-

SuTfdVTFirm^s



AXEL PIHLGREN Torr Genuine Årraks Punscb Guldmedalj i Paris 1889.
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KONRAD BJÖRREGREN
Hagasundsgatan 2

snedt emot Brandkårshuset

»5^ Flor """*
stort sortiment.

glusat?
af siden och sammetsbrokad.

" ©
Franska Lifförsäkringsbolaget

ILURBA IN E, %W Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. gg)
@ Garantifonden: 98 miljoner Frcs. |g§

Bolagetmeddelar fördelaktigaförsak- gg)\
r/(fe ringar af alla slag. Genom samarbete med Sf>sfe< sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
(ÄÄ baine et la Seine beviljas de försäkradevid @h
;§| sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, Is;

hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för-(fg| säkrade och lians familj, som ock de per- g3VSK söner, med hvilka han éiåx iaiTårsförbin-delse för den oundvikliga förlust, som en &>}
(S§ sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- @h
/rtfö ler en olyckshändelse medföra. Bolaget efter-

skänker nämligen, såsom allmänt bekant,.
liremiorna för hela sjukdomstiden och utbe- oto
taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- l£(
lig och resten vid dödsfall'. W>)

(^ Bolaget LTrbaines försäkringar äro 0\)
rÄfö därför särskildt att rekommendera för lier-

rar affärsmän, då det gäller att säkerställa *0)
(^ större affärsföretag genom lifförsäkring, gjfi)'^ eme<lan sjukförsäkringenmotvärkar de led-

samma störingar svårare sjukdomsfall all-
(flSj) tid medföraoch hvilka ofta'nog bringabor- o\\
/gfi) ges- och förlagsmanstora förluster.

Fördessa väsentliga fördelarerfordras
fg| icke några extra premier utan endast att &h

den försäkradeafstår från den årliga vinst- SK
andelen.
Generalagenturen:Helsingfors, Mikaeisg 1

S Qarlvon tXnopring. ®

Kragar & Boas
af fjeder och plym.

Franska handskar,
Fichus, Cravatter,

Jahoter,JMEerveilleux
Sammet, Chiffon,

Hattar, Baretter,
Skinnmössor,

Sorghattar m. m.

Allt till billigaste priser. wvwiwwm
OÖÖOOOQQO Internationella OlycksfallsförsäkringsBorgå-Porter.

Vällagrad.
Välsmakande

Efterfrågad,
Omtyckt Generalagenturen Ter Finland; Mikaelsgatan I.

(L'Urbaines kontor.)OQQQGQGGO

&am6rini cfiestaurant

Hulda Lindfors
9t
O
(A

t I
CD<-»
(fl

Helsingfors, Berggatan 10.

V Champagne

3 Mont de Bruyére i-
fg säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- jj*'
tioner. Partila^or hos s«

Ernst ToHander.
V35. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

B. Öländer
Skilnadstorget 2

T**

t:SJ
■ X

■■^.x^A.

!_____.i
K. Mljeström

Guldsmed.
II juluppköp sitt synnerligen

Silfver och Alfßnidar-Kekommenoera^J

Norra Esplanadg. 35. Tel. 1427

Aktiebolaget iWien
meddelar hilliffSLst olycksfallsförsäkringar,

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

Idag inkomna, följande

Cigarrer:
La Caiidsrt.

Key West,
Afterdinner,

Bur Babies,
Ham

Fred.Edv. J£kherg>s
Cigarrhandel

52. Alexandersgatan 52.

pä „stampen," ty det är Julafton
Han förvånar sig öfver att finna brasa
hos sina vänner. Han iår veta hvad
-som brinner. — Nu infinner sig mu-
sikern Chaunard. Han slänger några
slantar pä bordet, som han tillföljd af
en rik mans nyck, på ett säreget sätt,
erhållit. —. Han bjuder sina vänner,
att fira Julaftonen pä 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. — Eudolf tänder
det.

—
Dä hon går, tappar hon sin

Kammarnyckel, och ljuset slocknar af
dörrdraget. —

Rudolf släcker nu äfven
sitt ]jus afsiktligt. — Deras hän-
der mötas imörkret. — Hennes äro
Kalla. —

]Janjan värmer dem mellan sina,
talande om sin kärlek.

—
Hon beslu-

ter sig för att tillsammans med honom
och de andra vännernabesökakaféet. —

Ändra akten,. Ett torg. Invid detta
6tt 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
klämma. — Då gubben gått,
skyndar hon tillMarsel], 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-
seli och Collin följa efter de andra bä-
rande Musette på en stol, ty hon har
blott en sko och kan ej gå. — Alsin-
dor, som återkommermed de nya skorna,
ser huru man bär bort Musette och
faller ivanmakt. —

Tredje akten. Stadsporten. Bredvid
en krog. Där har Marsell och Musette
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-
tar honomhär. Hon bederhonomvarasig
behjälplig med att återförena henne med

iiudolf, som tillföljd af svartsjuka
öfvergifvit henne. Rudolf utkommer
från krogen. Han vill ej lyssna till
vännens bernedling, ty Mimi är en ko-
kett,honkastar ögonpå allakarlar; 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 på afstånd hör hans svar, träder
fram och beder honom iett knyte sända
henne det lilla som tillhör henne, men
behålla en liten sidenduk till minne. —
Nu höres buller från krogen. Musette
och Marseli hafva kommit igräl. --
De utkomma från krogen skymfande
hvaran. Därpå afiägsna de sig, som
bittra ovänner.

Fjerde akten. Samma vindsrum som
iförsta akten. Rudolf berättar åt sin
vän att han aett Musette fara förbi i
ett vackert ekipage. Marseli åter sä
ger sig hafva sett Mimi åka som en
drottning. Gamla minnen uppdyka.
Vännerna blifva upprörda. Rudolf ta-
ger fram en halsduk, — Marseli ett

band. ■
— Dessa pjeaer äro för dem

käta klenoder. — Isina sånger bedyra
de att de fortsättningsvis hafva sina
tärnor kära. — Det är middags id,men
ingenting finnes att stilla hungern med.— Chaunard och Collin infinna sig med
bröd och en sill. — Af den enkla mal
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. — Nuinfinner sigMusette. Hon
berättar att Mimi, som är på väg
dit, är svårt sjuk. Hon har lämnat sin
nye tillbedjare och vill dö hos Rudolf.
Han skyndar att leda in henne. Vän-
nerna lägga henne på en säng, somlyf-
tes fram. Musette och Marsel], rörda
af Mimis svaghet, skynda bort för att
skaffa varma plagg, och medikamenter
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

ma
Hansa

tografIa telier,

IfI^HISEHBraXHIff

j^ealisafionJ
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.

Ledig- annonsplats.

Till

Vilhelmsgatan N:o 4,

hafva vinerna aniändt
L. V. Relander. Telefon 1803



W:m, EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinhandei. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

ALEXANDERS TEATERN.ALEXANDERS TEATERfi
ed högvederbörligt tillstånd
af Kejserliga Ryska Mcdi- fStaliensßa (Bperanéi a liensKa operan

cmalstyrelsen i S:t Petersburg
Tisdagen (len 31 Januarit» Q) Söndagen den 29 Januari säljes det af framstående bakte-

kl. 7 Va e. mriologer vitsordade och härintillskl. 7,30 e. m

i** bakteriedödandeoöfverträfFade gifves

medk(JR

Bohémelif.Romeo och Julia. Stomatol Ih Michael Gam (Les Bohémes.)Opera i 5 åkte
af Ch. OounodMusi Opera i4 akter. Musiken af PucciniFör tändernas och munnens vård

;". ej sä

5 s &*> * ta«« fes 11'
cg

in
Oapulet i de flesta apotek och drogvarv- S.'r BoveroRudolf, poetuti \D\.Cokini; magasin ihela Ryssland samt iKoroeo
Mercut lonran

Fåne Finska Bokhandeln i S:t Peters-
ybal

burg
fve Paris Marsel], målare „ B i-Muttini

ut h Oapule Nederlag
en af \T5r „ Baldini

S:ra Bruna Alsindort/Vilkens & Pfitersfin S:t Pet
~~

Benvolio Musett
MimiMontagu och Capulet

scenenGÖ
Skobie

CD I S:t Petersburg, 1
WL Lite.ni prospekt N.o 15. Kapellmästare: E. Cooper isör: Micos-Urbano,Kapellmä; E. Esposito Eegissör: Micos-Urbano

an sker kl, 7 V 2e. m Börjas kl. 7 JBörj
CD
Ö mmmmriv-- Fredr. Edv. EkbergBrefpapper Ang. Ludv. lartwalL

MineralvattenfabrikP 20 p:i
r*-H Elvira a 15 o-iu<>"a

ka s( r, hmei mina aTelefon 169M Firmatryck utföres hilligt lverkningt

Igfors^lmnderag. Is.

52 Alexand
"T
C

Dahlbergs Pappershandel r kontroll af fik
sofie

CD Alexandersnatan 15 doktor Hj. Modeen,Helsingfors
fésafei f-' (

Jacob Reincke
y&wm HMMIIMMHIIMIHI

r— H Hotel Kamp. Hotel Kamp. Hotel Kamp.
CD
BD Wiener Damen-Orchester Wiener Damen-OrchesterCÖ G. Rschter Wiener Damen-Orchester

G. Richter. G. Richter
Söndagen den 29 Januari 1899

Måndagen den 30 Januari 1899 Tisdagen den 3! Januari 1899
Program Program Program" r-H

1. Kärntner Lieder MEichter.
Waldteufe■Ouve Keler-Bé rout Paris, WalS-h

O
2. Wiener BlutJ3. Spanische --H
i. Mein Liebliti^B
6. P.udL.

g, PH-3 Mus TJrlaut
tihayn
avallo.Potpo

TD 7. Ouverc 9. J[0. :\!u,.:HVerto sche B
Potpourri

11. Am Meer, L
12. Schwarzenbew

LiNDELL. ANH*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^?^^^ij^J^jL"^^J|^^i INDEL flC Her
PC Sn ialaffär Erityisliil

i§ Artist- och Slitit terial USr "T j ĵa Piirustustarfogita
&irfi&t6Qsiicå iväl som zfåilmaterial f3Carpiß(iojaM-H fftvis alltid k opa

m Ititinaterialiehaiidelii l€ *^£■yiiriistiistarp.ide kaupasta &&
yystä etta se ERITYIS-LIIKKEENÄ vältlä^ättiin.ästi tarioaa

enar (len SPECIAL-AFFÄR »Yillkorligen

an liyvyrdestä

Matematiska & Geodetiska instrumentS 5
suumnman taßiiinS^M

ij 'ta Henrikinkatu.
Suomen ainoa erityisliike edellä m^^^fl

Östra Henriksgatan
Finiands enda specialaffär i förenämnda artiklar

nitvissa osissa

BZiilipiiz-ustuslaiteGrlödritningsapparaten■$*Lf\tifst6 är ovilkorligen
«>^V#llVå den bästa

ovnKonTggn
ierM

on välttämättö- on välttämättö-bästa soiia«>■ A_ -r.'.H
masti paras mästi parass Herman Lindell, Hels iors

inoastaan Herman LindelVilld,Helsinl
H:fors 1899, Huvudstadsbladets Nya Trycker


