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,Lärkankallad
En turist^B

. . . Frk. Bergroth.
(Hr Malmström.
Hr Sjöström.

Hvita Hr Precht.
IFrk Söderström,

ten" Fl.k Tschernichin ilulterd 1!) ar

kalle
Mia, Ktii(lci.^l!^HMalin, köksa
Anders, dräng'
Petter
Halta Maja, post^miffl
Bengt, vägvisare.
En resande horrii^^B

Hr Svensson
Hr Erlin.

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

Kontor ftSikaelsgatan N:o 3SKÅNE", Brand- G. F. GfiRLÄNOER.

ÅHa aftnar
Aftonkonsert

Aila dagar HÄtflil Iff AmnMiddagskonsert nowi l^amp
från kl. V24— V26 e. m. of. Wiener Damorkestern. från kl. 8 e. m

&TA.MLBERGS JLTEJLIEJR.
IVie. AEilipui's G. Tahfs

Ylle & TricotvaruaffärElektriska Affär, Utför omsorgsfullt ocb till billiga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. Celefon 2453. yVo/Ta Esplanadg. 37 Telef 1727.

Nylondag 34 Tel G9T. H:fars

ir IjuslodnEngar utoing till H:for3 Klokt. A. B. Välsorteradt lager, billiga priser.
Telefonledningar,

Ringiet!nsngaret^^tc
»51 :: erkänd! hiiiiqn»t^^H^^^^^^^H

Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-
Ledig' annonsplats. derkläder■anti. Säljer (rSn la-

t billigt
—

Begär
förränNi bestämmer

g«r i:m& materialo. apparater yalltid kostnadsförslsgo. pnskui-a
Eder h)v nägon inläggning! Ensamforsäljn. af Jouvins & C:o's i

Grenoble världsberömdahandskar.

MA.GA.SIN XtU NOMJD.
Helsingfors Bazar J,H,Wickels

Innehafvare Karl R. Lindfors.
Axa Lindholm

Tapisseriaffär,
Alexandersgatan 7. Telef. 638

VINHANDEI.14. Vestra Henriksg. 14,

& Kortavaror, Glas=Galanteri=, Bijouteri-, Läder= ÄRRAKS PUNSCH,
Akta Porslinsvaror, Dockor & Leksaker

Viner och spirituösa
tdirekt importerade från utlärdet hos

Hjelt & Lindgren.
Specialitet 1ét B ink.

prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningeniBordeaux 1895.Parti order emottagasUnionsgatan 17

N. Esplanadg. 31C T* W^¥TOå¥T Fotografisk Atelier." X. JLJ X&MåM JLMJakJULJU Porträtter i visitkortsformat å 6 IXlk, pr duss (Catanis hus.>

£» 5ö3 oj I

Cr E.SiMAM1il.fe* lifforsäkrings aktie bolag istettin. Ferd. Stamer.~~
Generalagentur förFinland, Hagasandsgatan 9..

©aösroGPätn*
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserten/BAD \/ CENTRAL.\
/^ Varmlufts- ocli \^

yf Basiiiigbad rekommenderas. Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N.o 58 Fredagen den 20 Januari

DÅNIE NYBLIN, FOTOGRAF, Fabians*?. 31.
SVENSKA TEATERN.SVENSKA TEATERN

Lördagen den 21 Januari 1899
Fredagen den 20 Januari 1899 kl. 7,30 e. m

kl. 7,30 e. m Godtköpsförestäilning
För 4:de gången

eter femtio år.PåHvita hästen."
Skådespel i"'! akter med prolog af Z. Topelius(»Im weissen Kössl")

Lustspeli3 akter af 0. Blumenthal och G. Kadelburg

Personerna IrBerlin

Elisabet Huber, värdinnapå»Hvd-
ta hästen

LeopoldPettersson, hofmästare
Polykarpus Tvålen....
Ellen, hans dotter ....
Agneta, hans syster.
Otto Ridell, advokat . . .
AntonPilqvist, privatlärare.
Clara, hans dotter ....
Narcissus Schönberg . . .
Högner, kammarskrifvaru.
Amanda, hans hustru .
Oviks-Lars
Anna, hans systerdotter, vanligen

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

Hr Linclh

Ebba Reuterkrona, hoffröken nos 11. M. Drotl

Andra masken

Tredje masken

Baron MagnusDrakenhielm

Lisette Hallström,hans hushållerska,enka.

Prologen spelar iHaga slott år1788; pjesen på Rautakylä
säteri Tid Näsijärvi år 1838.

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

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

& Lifförsäkringsaktiebolag:

SUOM. TEÄÄTTERi.

Perjantaina Tammik. 20 p 1899

Repa TTOJ*

5-näytöksinen murhenäytelmä. Kirjoit. Z. Topelius
Säveltänyt J. A. Söderman. Suoment. Tuokko,

Henki1 öt

Kuningas Kustaa IIAdolf
Ruhtinas von Emmeritz ," Axel Ahlberg

Emil Falck.
Maria Rangman
Eino Salmela.
/Adolf Lindfors.
\Alexis Rautio.

Regina von Emmeritz ....
Axel Lilje, Pohjolaisten öfversti
Larsson! Suomen ratsuväen
Bertell / upseeria
von Alten, Saksalainen öfverst

Oskari Salo.
IsakkiLattu

Ruotsin palveluksessa. .
Kvminkaan läkäri
Pater Hieronymys, jesuittain pää-

Hembold, Ii ni i I iiii nninl i 11 1i^^^^Jj^Jß
priori Ott^^fel^^^^HKnsiiiHiiäJnen I (Knut Yeckmiin^MToinen j-ruotsalainenupseeri-JEvert Suonio,^^B

Kolmas J [Hemmo Kallio^JDorthe, Beginan amma ....Mimmi Lähteenoja
Kätchcm. kamarineito Hilma Eantaneti.

Ruotsin uppseeria ja sotureita. Munkkeja ja nunnia.
Linnan sotureita ja asukkaita.

Tapaus Emmeritz'in linnassa Frankenissa Lokakuun
alussa 1031

Ensimmäisen. ja viineisen näytöksen välillä kulunut
nom ]>uoJitoista vuorokautta.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo 1/28
ja loppuu kilo 11.
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Georg Wikströms skrädderi

Östra Hcnriksg. N:o 1.
Lagret är stort och välsorterad!

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

1899.

Benjamin Leino,

Fru Lindh,

3acob Eiungc|Dists Totograflsßa Htelier
Jllexatiaersg. 19 (ing- fr. fiapsundsg. 2.)
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å.ufforderung zum Tanz
Le Eouet d'Omphale, sinf. dikt. Saint-Saéns
Tarantella

■- ■■' 1 Den enda värkligt praktiska SKItIFJIASKIX

//A 3131OND.
(-, som skrifver såväl rysk som vanlig1 skrift

Wh Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o/'■'/v
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

PAMS BOKHANDELLedig annonsplats
(Hotel Kamp.)

Nyårskort.
Café Suedois Förbättringar äro numera vidtagna å så

väl kontorsbläckhornet
Non plus ultra

Vilheimsgatan N:o 5 som
Rullpentorkaren

BODEGA ESPANOU
Helsingfors

Försäljningiparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Ständigt lager af färdiga
BARiVI4XVJ>KH.

Beställningar emottages,
Uya O^rsigarderoben

2 Mikaelsgatan 2
K. F. Larsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

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

Telefon 20 27

IRIB
29. Fabiansgatan 20

Generalagent för X,iberty 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 kD ID IQ
Cl |U tUag

X
a > C' BJ EJ

3 ?5*

et .5

> casa
É 1

r ty

)\qatol~tandpasta) 200 gång.yärksammare ännågot
f a , i

~
/annat hittilskändt Antisepticum}\gatol-munYatienJ för mun o. tänder.

Erhålles å Drogerier <fe Parfymerier

J. Neumann.
iugkorffabrik

Humleberg 15 Tölö. Tel. 1334

Försäljningslokaler:
Trekanten 3, ("Spennerts hus.) Tel. 933

Saluhallarna 70 72. Tel. 2125.

Utmärkt hårreningsmeöel!
Doktor Hornborgs Hårtinktur"

0000 Hindrar mjällbildning och QQQQ

0000 Pris pr flaska 3 mk. 0000

fe, « O 3

i
HA KAL» WASASTJKRNAS Blomsterhandel, skilvade* 4. ——

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

Firma H. Ellmin
9 Alexandersgatan 9.

ClrtirfsHelsißttfors
Smörgåsaffär

Michaelsgatan Telef 4 91

Finsk Konstslöjd. Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.

JULIUS SJÖGREN
mißaelsgatan 4, Centrals bus.

Ylle- och trikovaruaffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska

Järnsängsfabriken,
Enda Specialfabrik iFinland for

Filharmoniska Sällskapet.

populära l^onserteri
Lördagen den 21 Januari kl. Va 8 e. m.

Societetshuset

Ouverture till op. MDon Juan". Mozart
Frauenliebe, vals (ny
Elegie, för stråkork
Norsk rapsodi N:o 3

Ouverture till op. Mignon

Konsert, lör violin (sats I)
(Hr Henry Bonnevie.)

Scénes napolitaines

Program

JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.
Betydligtbilligare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexamlersgatan50.

EMIL REHNBERG.
OBS.! Fullständiggaranti

&"§ li.i

■ -i
'—I— T yr"* i

Telefon 13 75

AGELSI

43:d]e

Paus

Paus

som finnes är

Farhbach
Tschaikowsky

Svendsen

Thomas

Mendelssohn

Massenet

Web er

Desormes

—
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Pajazzon

Drama i2 akter och prolog. Dikt
och musik af K. Leoncavallo.

22 maj(Uppförd första gången den
1892 iMilano.)

Första akten: Eedan under ouvertu-
ren träder Tonio framför ridån, och
framkastar i form af prolog istora
drag styckets gång. Därpå går ridån
upp: Scenen foreställer en marknads-
platsien by. Ett akrobattältimidten.
Genom missljudande trumpetstötar sam-
mankallas marknadsfolket för att be-
skåda gycklarena. Strax därpå inkom-
ma dessa på en åsnevagn, hälsade med
stoj och larm. Tonio vill vara Nedda
behjälplig vid nedstigandet från vag-
nen, men erhåller därför af Canio ett
våldsam slag i ansiktet och svär att
hämnas. Canio inbjudes af bönderna
till värdshuset jämte Beppo. Tonio af-
slår inbjudan. Bönderna bry Canio,
för att denne blott vill kvarstanna hos
Nedda och redan häri bryter Canios
svartsjuka ut på ett fruktansvärdt sätt.
Emellertid begifva sig alla till värds-
huset, medan marknadsfolket under

klockringningdrager tillkyrkan. Klock-
kör. Nedda stannar ensamkvar, Canios
svartsjuka har gjort henne förskräckt
ty hon är medveten om sin skuld
Dock försöker hon med skämtsammaJtankar iörjaga sin ångest. Till henne]
smyger sig Tonio och gör liennp, p.ttl
kärleksanbud, Förtörnadförsvarar sig
Nedda mot honom, och då han vill
bruka våld för att få kyssa henne
rycker hon en piska och slår honom i
ansiktet. Svärande hämd aflägsnar
sig Tonio. Nu inträder Silvio öfver
en stenmur. Det är honom hon äl-
skar. Ett hjärtligt samspråk uppstår
dem emellan, under hvilket Silvio för-
söker öfvertala den älskade att under
nästa natt fly med honom. De märka
ej att Tonio lyssnar till deras samtal.
Länge motstår Nedda den älskades
ömma böner, men slutligen lofvar hon
komma. Idet ögonblick då de skiljas
och Silvio redan uppnått muren, stör-
tar den hitintils af Tonio tillbakahållne
Canio fram och rusar öfver muren ef-
ter Silvio. Han har icke upphunnit
flyktingen och bestormar nu Nedda för
att af henne erfara namnet på hennes
älskare. Enständigt vägrar hon och
Canio rusar nu med dragen dolk mot
henne, men tillbakahållesaf Beppo och

Tonio, som afväpna honom. Tonio för-
söker lugna den rasande Canio och
uppmanar honom att gömma hämden
till senare, ty nu måste anstalter vid-
tagas ioch för föreställningen,emedan
folk redan begynt att samlas.

Andra akten. Samma scen. Afton.
Folket samlar sig framför marknadssce-nen, knotar mot Tonio öfver den för-
senade representationenoch intaga små-
ningom sina platser. Nedda, klädd somColombine, insamlar penningar bland
folket och uppmanariförbifarten Silvio
till försiktighet, ty Canio rufvar på
hämd. Efter starka ringningar dras
ridån åt sidan och komedin Colombine
begynner:

Colombine, som vet att hennes makePajazzo lör tillfället är långt borta, hör
den älskande Harlekin (Beppo) sjunga
en serenad bakom scenen och gifver ho-
nom det välbekanta tecknet. Men i
hans ställe inträder Narren med en

; torgkorg på armen, blir förtjust af hen-

nes skönhet och böfaller om hennes
karlek. Emellertid instiger Beppo ge-
nom fönstret och Narren rymmer fäl-
tet för honom. Kärleksduettino, Nu
instörtar Narren darrande och anmäler
Pajazzo. Harlekin svingar sig rasktut
genom fönstret, men Pajazzohar redan
hört hans afskedsord och liksom på
eftermiddagen ivärkligheten framtvin-
gar han nu ikomedien Colombines äl-
skares namn. Hon vägrar. Kåseriet
griper Canio, hans spel öfvergår nu
till värklighet och publiken blir ialt
större och större spänning. Plötsligen
rusar Pajazzo till bordet, får fatt ien
knif och störtar mot Colombine, griper
henne iarmen och stöter knifven djupt
ihennns rygg. Nedda blir dödligt så-
rad och rosslande sjunker hon tillsam-
man anropande Silvio om hjälp. Silvio
springer fram, men likväl har Canio
blixtsnabbt vändt sig om, igenkänner i
honom sin hustrus älskare och borrar
knifven ihans hjärta. Under allmänt

CLEVELÅND
är don bästa velocipeden

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.
B Fotografiska Handels- och Fabriksaktie^j

bolaget iFinland Helsingfors.
IFotoaraAsk^artiklairI©c la.

Fonoffjrafeir.
É9II

S öTnTcTsTro m's



AXEL PiHLGREN Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
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U Hl EG ENK )N
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
som önskas!

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Lördagen den 21 Januari kl. S e. 111

Ur lifvets strid.
Skådespel med sång i ter (7 tablåer) af

F. Berndtson

Personerna

Baron Pantzarsköld
Maria, hans dotter
Werner, löjtnant vid Björneborgsregemente
von Stöbern, kapten vid Savolaks infanteri.
Karin, en äldre kvinna.
Anna, hennes dotter.
Jakob, Baronens betjän
Rapp, hans son, soldat
Öfverste von Döbeln.
En rysk militär.
Hurtig, soldat.
Halomen, bond

Officerare och soldatei

Händelsen föregår under 1808-1809 års Finska
krig, strax före och efter striden vid Lappo,

Dörrarna öppnas kl. 72 8 e. m. Representationen börjar
kl. 8 e. m. och slutar omkr. kl. II e. m.

Gröna biljetter
Biljetter säljas alla dagar fr. kl.

10
—

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

Champagnen

3 Mont de Bruye^^H
,5 säljes iminut hos de flesta Herrar handlande.|
j^Bßfctjrveras a alla större hotell & restaura- g

M^arMla^cr hos Kw

Ernst Tolianrler. *"
Hs. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. 7

tioneiti
O

Öländer
Skilnadstorget 2

w

■
■

T

K J ":-'

Guldsmed.
Rekommenderar till juluppköp sitt synnerligen

IrikhaUiKalapgr^^Juve^G^k^SM^ei^nrl^Alftniciar
Norra Esplanadg. 35. Tel. 1427

QQQOOQQQQ
Borgå-Porter.

Vällagrad.

Välsmakande
Efterfrågad.

Omtyckt,

©QOOOOOO©

Internationella Olycksfallsförsäkrings
Aktiebolaget iWien

meddelar hilligsLSt olycksfallsförsäkringar.
Generalagenturen för Finland: Mikaelsgatan I.

(L'Urbaines kontor.)

Hulda Lindfors

V)
c

Helsingfors, Berggatan 10

©

-O
Samßrini <fiesfaurant
Idag- inkomna följande Största urvalCigarrer: Glasvaror

till billiga priser
La Galidad,

Key West,
Afterdinner,

Qur Babies,
Hamonia,

Hansa *3£tja glasmagasinet
3

OBS:
Mikaelsgatan 3.
vid Sidorowska affärenFred. Edv. JEkherg>s

Cigarrhandel AQTT kT? k T ¥YQT?
52. Alexandersgatan 52,

omdöme naturligtvis var det i främsta
rummet bestämmande, trenne ikonst-
närligt afseende ungefär jämngoda tillI
närmare urval. Johann Strauss be-l
stämde sig nu för baletten Aschen-l
brödel" (Askungen), hvilken altså till-I
erkändes priset. Författaren är Albert!
Kollmann från Salzburg, prisetutgjordJ
4.u(i<i l-i---n--r -^^^^BB

—
Verdi har slutat komponera.

Af ett bref, som GuiseppeVerdi skrif-
vit till en af sina vänner iMilano,
framgår, att man ej kan hoppas på nå-
got nytt tonvärk från hans sida. Den
gamle macstron skrifver, att han, i
konstnärlig bemärkelse, sagt sitt sista
ord iden för ef hälft år sedan kom-
ponerade kören nQuattro pezzi sacri".

—
Sarah Bernhardt uppträder nu

med entusiastiskt bifall på Valle-teatern
i Rom

— L'Oeuvres Sällskap från Paris
har med stor framgång uppfört Ibsens
John Gabriel Borkman" iBruxelles.

—
BDer Schelm von Bergen",

Heinrich Heines bekanta ballad, har af
Edvard Behm i Dresden behandlats i
en opera, som nyårsdagen uppfördes å

■eatern därstädes och mottogs med Ii
ligt bifall.

Sarasates violin anses vara den
dyrbaraste som existerar. Det är en
äkta Stradivarius, hvilken tillhör span-
ska konungahuset, som lånat mästaren
instrumentet på lifstid. Det värderas
till icke mindre än en half miljon
kronor,

— IMannheim firadekapellmästa-
ren Ferd. Langer nyligen det sällsynta
jubileet af en 40-årig oafbruten värk-
samhet vid hof- och nationalteatern.
Festföreställningen af operanDornrösc-
hen" hade den bästa framgång.

—
Judits jEgteskab". PeterNan-

sens i formen sä originella skådespel,
uppfördes nyligen i Köpenhamn
pä Det fri Teater". Styckets två
roller utfördes af fru Betty Nansen,
författarens hustru, frän kungliga tea-
tern och af hr Johannes Nielsen, en
ung och lofvande skådespelare vid en
af privatteatrarna. Att föreställningen
var intressant, är kritiken ense om,
däremot råda olika åsikter om dess
artistiska värde. Hr Nielsen tyckes ej
ha passat för sin roll, och fru Nansens
yttre lär ej häller ha varit rätt lämp-

ligt för Judits roll, som hon likväl sy-
nes ha utfört med fint konstnärsskap

— Kleopatra", Avg. Ennas opera,
har med stort bifall gått öfver scenen
i Antwerpen. Isamma stad kommer
kort efter nyåret att uppförasMickan
med strykstickorna" af samme kompo-
sitör, som då ditreser för att själf di-
rigera. Den sistnämnda operan skall
äfven gifvas iAmsterdam och nKleo-
patra" i Bruxelles. Hvad beträffar
Ennas nya opera nLamia", är denna
nu färdig och skall inom den närmaste
framtiden inlämnas till Det Kongelige.

— PassionsspeleniOberammer-
gau för år l!)00 komma att försiggå
under tak. En stor åskådarhallaf järn
skall nämligen byggas. Byggnaden ut-
föres af ett massivt material, emedan
man ämnar låta den kvarstå äfven för
framtida behof. Hallen täckes af väl-
diga järnbågar i halfcirkelform samt
skall rymma ungefär 5,000 personer.
Publiken kommer sålunda icke, såsom
hittills varit fallet, att för sitt nöje
vara beroende af väderleken.

-«""►-

tumult, medan Canio står såsom för-
stenad uppmanar Tonio folket, att af-
lägsna sig "— och la comedia est
finita".

"—<>—"

Notiser.
— Folkteatern gifverimorgonlör-

dag för andra gången F. Berndtsons
skådespel „Ur lifvets strid", hvilken
pjes vid premieren mottogs med så
stormande och berättigadt bifall

De personer, hvilka på ett eller an-
nat sätt önska lämna sin inedvärkan
till företaget kunna anmäla sig emellan
/20— /26 e. m. a teaterns kansli hos

dir. Eugen Nygren,Bärggatan 4 gårds-
byggnaden, tel. 23 78.—

Hristäfling. Från Wien skrif-
ves till Berliner Tageblatt: Iden ai
tidskriften Wage utlysta balett-täflan,
somskall lämna maéstron Johann Strauss
stoff till komposition, ingingo till den
1maj 718 textböoker, hvaraf efter ut-
gallring af de gifvetvis oanvändbara,
omkring 200 kunde komma i fråga.
Efter grundlig pröfning af juryn åter-
jstodo vid pass 25 libretter, Bom för-
tjänade allvarligt öfvervägande. Af
te^^öreslop-Juryn kompositören,hvars

)tografia t eIie r!

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

JLediff annonsplats.

Till

ss§s "\7"iial3.a,iica.©l3a €€$$.
Vilhelmsgatan N:o 4,

hafva vinerna anländt
L. V. Relander. Telefon 1803
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I Brefpapper |
s§|| rikhaltigaste lager af utländska och inhem- |$|
iåp ska sorter, linjerade och olinierade,. sUp
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W:m, EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. S2. Telef. 2178. Helsingfors.

af Kejserliga Ryska Mcdi-
cinalstyrelsen i S:t Petersburg
säljes det af framstående bakte-

Unvda.de och hävintilisvii
oöfverträffade bakteriedödande
medlet

Stomatol
För tändernas och munnens vård

ide flesta apotek och drogvarv-
magasin ihela Ryssland samt i
Finska Bokhandeln i S:t Peters-

Nederlag

Wilkens &Petersen, S:t Petersburg

burg

0. Nutowz, Moskau „ Gandolfi.
S:ra Sangiorgio.

Bruna.
S:r Baldini.

Kontor & lager
OerriS:t Petersburg,

Liteini prospekt N:o 15
Handlingen försiggår år 1519,

Herrar och damer, pager, soldater och vapenbärare

Kapellmästare: E. Cooper, Regissör: Micos-Urbano

Början sker kl. 7 Va e. m

m^^Mkw^WMm^S^Wl^MM
#

Franska Lifförsäkringsbolaget

m
istaP 7

fei 98 miljoner Frcs. g^
Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- gJ),

Pj^ingar af alla slag. Genom samarbete med
|5» sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagötL'Ur-
® baii.e et la Seine beviljas de försäkradevid Ä
|5g sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
® hvilka fullkomligt säkerställa såväl (len för-

säkrade ocli hans familj, som ock de per- g%
söner, med hvilka han står iaffärsförbin-

S^ (jelse för den oundvikliga förlust, som en **3)

t sjukdom och ännu Dier en obotlig sådan el- £ffl\
ler enolyckshändelsemedföra. Bolagetefter- Js?
skänker nämligen, såsom allmänt bekant.

#§ premierna för hela sjukdomstiden och utbe- @h
*sjjT talar s/iaf kapitalet,om sjukdomen är obot- jj«?(jj» lig och resten vid dödsfall. <**&)
(f£|| Bolaget L'Urbaiues försäkringar äro |5J|
5k därför särskildt att rekommendera för her-
($» rar affärsmän, då det gäller att säkerställa SSj)
(^ större affärsföretag genom iifförsäkring, g^|^ emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-
>^» samma störingar svårare sjukdomsfall all-
$Ks tid med'öraoch hvilka ofta nog bringabor- |g)\
■jK ges" OCQ förlagsmanstora förluster. JSj
IJ^ För dessaväsentliga fördelarerfordras *§sj)
tffe icke några extra premier utan endast att @h

den försäkradeafstår från den årliga vinst- s?
i^ andelen. 1
fföjk Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. åffltj

Bar!von zXnorring. ®

ALEXANDERS TEATERN.
éfaiiansEa 6-peran

Fredagen den 20 Januari kl. 7 Va e. m
gifves

Pajazzo,
Musiken afOpera i2 akter, med prolog.

P. Leoncavallo
Personerna

Oanio, direktör för en ambulato-
risk teatertrupp . . . . S:r Cokinis.

Nedda, hans hustru \ fS:ra Sangiorgio
Tonio, J-komediaater-J S:r Broggi^uttini
Beppo J lS:r H

Comedie (II akt)
Columbina
Pajazzo

S:ra Sangiorgio.
S:r Cokinis.
S:r Broggi-Muttini
S:r Salassi.

Tadeo .
Arlekin

Bönder och bondkvinnor
Händelsen försiggåriCalabrien, invid Montalto

mellan åren 1865—1870.
TTJLJI*

JEritasiJL
Tredje akten. Musiken af G. Verdi

Personerna
S:r Broggi-MuttiniKarl V, kung af Spanien,

BoveroErnani, bandit
Don Buy Gomez de Silva,spansk-

grand
Elvira, hans brorsdotter .
Giovanna
Don Richard, Karls vapenbärare.
Jago, Gomez de Silvas

Fredr. Edv. Ekberg. Ang. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Alozindereg. 26,Bageri&Konditori.
(!) vFirmatryck utföres billiyt.

Dahlbergs Pappershandel
Alexandersgatan 15.

52 Alexandersgatan 52 unc
Tillverkningen står
Ber kontroll af filo-
Mdoktor Hi. Modeen.sofieHelsingfors Jacob Reincke

Telefon 169

R.ÖIS.

Sadu a 20 p:i

Elvira a 15 vi

Wilhelmina
15 a:i
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Specialaffär för
«*$!$ Artist- och lßitmaterial^^|

@irfiefåesticfå såväi som hvarje slag af cffiifinateriat
bär man naturligtvis alltidköpai

m !€
enaraensamma såsom varande SPECIAL-AFFÄR" ovillkorligen erbjudei

största garanti för bästa vara.

Matematiska & Geodetiska instrument
Östra Henriksgatan

Finlands enda specialaffär i förenämnda artiklar,

Glodritningsapparaten

">JUIIU den bästa
är ovilkorligen

den bästa
erhålles endast hos Herman Lindeli, Helsingfors,

H:fors 1899, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Qrchester
G. Richter.

Fredagen den 20 Januari 1899

Program.
Rieliter1, Wien-Rom, Marsch. .

2. Katursänger, Walzer Ziehrer.
Goldmark.
Strauss.
Neswadba

3. Vorspiel111Act»Heimclieiiam Heerd"
4. Tanz Regulator, Polka
5. Wie schön bist du, Paraphrase .
6. Musikalisclie Witze, Potpourri. . .Hamm

7. Ouverture Orpheus" Offenbach.
8. Bocaccio-Walzer........Strauss.
9. Weindusel, Intermezzo Tautenhayn

10. Musikalischer Guckkastcn, Potpourri Ricliter.
11. Brise du soir Gillet.
12. Eljen a Magyar, Galopp Strauss.

Herman Lindell.

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.

—
"^""►—

Höte! Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Lördagen den 2! Januari 1899

Program
Amerikanischer Lieder, Marsch
Tres joli, Walzer
Ouverture „Modell"
Die schöneDresdnerin, Polka.
Musica proibita
-Hugenotten-Potpourri . . . .
Ouverture Maritana"
Telegramme, Walzer
IX.Concert

Violin Solo, fri. B. Fränzel
Mosaik, JPotpourri
Wohin? Lied ....
Tritsch. Tratsch, Galopp

Ertl.
Waldteufel
Suppé.
Urlaub.
Gastaldon.
Meyerbeer.

Wallace.
Strauss.
Beriot.

Kioliter.
Schubert
Strauss.

Herman Lindell
Erityisliike

ja
fJvarpifiliQJCl sekä kaikenlaatuisia f^UrUSfustafpQifa

ostetaan tietysti aina
*$m PMrustustarpcideiikaupasta €€€*

Siitä syystä etta se ERITYIS-LIIKKEENÄ välttämättömästitarjoaa
suurimmaii takauksen tavaranhyvyydestä.

SMatemaatillisia c^c Geodetilligiä työkaluja. P
Itä Henrikinkatu. .i

Suomen ainoa erityisliike edellä mainituissa osissa. *-*
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Hiilipiirustuslaite
on välttämättö- Rof-Jtf^^ on välttämättö-

mästi paras jj^Jvrllvå mästi paras
saadaan ainoastaan Herman LindelVillä,Helsinki,


