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f Varnilnfts- och
/ Hasäiigbad rekommenderas,

N:o 53.

SVENSKA TEATERN

Tisdagen den 10 Januari 1899
kl. 7,30 e. na.

För2:dra gången

PåHvita hästen."
(»Ina weissen Rössl")

Lustspel i 3 akter af 0. Blumenthal och G. Kadelburg

Fabrikör Tvålen
Hans syster

Hr Swedberg.
Fru Bränder.
Frk. Lodenrus
Hr Klintberg.

Hans dotter. .
Häradshöfdingen
Privatskolläraren
Hans dotter. . Hr Stavenow

Fru Stavenow
Hr Deurell.
Frk. Bock.

Herr Högner
Fru Högner.
Egarirman af Hvdta hästen"
Hofmästar Petterson . . .
Herr Narcissus Schönberg .

Fru Eliasson,
Hr Hultman.
Hr Carlson.
Hr Lindh.En tiggare

Hans dotter
Ett postbud

Frk. Bergroth,
FruLindh.

Börjaskl. 7,30 och slutas omkr. 10 e. m.

Alla dagar
Middagskonsert

från kl. 724— V26 e m.

SVENSKA TEATERN.
Måndagen den 9 Januari 1899

kl. 6 e. m

Obs.! Barnföreställning kl. 6
Med biträde af Filharmoniska sällskapets orkester,

För 9:de gången

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

danskan af Frans Hedberg

Personerna
Fru Inga Trolle till Ljungby . .Frk Lodenius.
FrökenBirgit Frk Book.
Junker Olof ,Hr Klintberg.
Herr Måns Kruse tillMånstorp .Hr Svedberg.
Olle Pamp, hans sven Hr Lindh.
Herr Ivar Munk, lagman ...Hr Malmström.

Hr Precht.Junker Nils
Landtdomaren Hr Stavenow
Slottskaplanen
Mårten . . Hr Erlin.

Hr Preoht
Fru LindhAmman
Frk Söderström.
Frk Tschemichin.

Gumla, kammarpiga
Greta

Hr CarlsonPer
Mor Bolla Frk Söderström,

Karna, Mor Bollas dotter . . .FruEliasson.
Munkar. Bondfolk. Tjänare.

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

Tulla, trollkvinna
J} T̂\} \ hennes söner
Bergakungen . . .
Sjöjungfrun . . .
Flädermor ....

Hr SjöströmDöden
Troll. Tomter. Bergpysslingar.Lyktgubbar Elfvor.

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

SUHDSTKOMS fotografiatelier
Fabiansgatan Z7.

SUOM. TEAATTERi.
Sunnuntaina Tammik. 8 p. 1899

Talvinen tarina.
(The winter's tale.)

5-näytöksinensatunitytelmä(9 kuvaelmaa.) Klrjoittanut lVilliam
Sliakespearo. Suomentanut Paavo Cajander.

Henki1öt
Axel AhlbergLeontes, Sicilian kuningas

Mamillius, hanen poikansa
Camillo 1Antigonus (
Cleomenes |
Dion )

fEmll Falk.
lAleksis Eautio.
»Otto Närhi.
l^Knut Weckman

Polyxenes, Kypron kuningas
Florizel, hanen poikansa

/Eino Salmela\Pietari Alpo.
E— nen X hovihcrrn
Apollon ylimmäincnnappi
Tuomari.... Otto Närhi.

lisakki Lattu,

Vanha paimon
Nuoripaimen, hanen poikansa

Taavl Pesonen.
llcmmo Kallio.

Autolycus veijari Adolf Lindfors,

Palvelia Evert Suonio.
lisakki Lätta.
KatriRautio.
Sirkka Hertzberg.

Yanginvartia
Hcrminne. Leonten puollso .
Perdita. Leonten ja Hermionen tytär
Paulina. Antigonus'en vaimo
Emilia,kuningattaren kamari-rouva

Olga Salo.
.Mimmi Lähteenoja.

/Mimmy Leino.
\Kirsti Suonio.
/Alma Auer.
\Lilli IKigdahl.

Tllincn
"IUI } UUnoÄ

Scas } Paimentyttöja
Hoviherroia,hovinaisia. p^unH^a^ikeudei^^TimHiTiirnM^^clioita!

paimenia, paimentyttöjä,kansaa,
Tapahtuu osittain Siciliassa, osittain Kyyprossa. Huomaa: Kol-
mannen ja neljännennäytöksenvälillä on 16 vuotta kulunut.

Ensimäinen näytös:Sicilian hovin juhlasalissa.
Tornen näytös: 1. Hermionen huoneessa.

Avonainen muutos: 2. Vankilassa.
Avonainen muutos: B. Leonton huoneessa

Kolmas näytös:Oikeus huoneessa.
(Pitkä valiaikn.)

Xeljäs näytös:Kyyprossa. Vanhan paimenen mökin edustalla. Ivi., .1 ■

Hj'<i!iii'!i [innan edustalla.I
linnan edustalla.I
tiivii. Paulinan hii^l

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B
ja loppuu k:lo Va11.
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Turister och hotellbetjäning
Viides näytös

Handlingen försiggår vid Areskutan.
LVilassa

Kontor Elikaelsgatan N:o 3jifförsäkrinssaktiebolas:SKÅNE", Brand- & G. F. CARLANOER.
Alla aftnarHotel Kamp Aftonkonsert

af Wiener 'Damorkestern, från kl. 8 e. m

STAHLBERGS JLTELIER.

C©

KW. Anlipin'»

Elektriska Affär,
Ntl.miUg 34 T«l 891 Mlor.

i;pp.Kter Ijuslodnlngarför anslutoinB till H:for« Elekt. A- B.
belyiningacßatrnl.

TeEefonledningar!
RingSedningar etc, etc,

väloch erkänt» hSliigOßt.
-

5 Jr,g»nmti. Säljer iran U-
_. ,.

mi material o. p|iparo«or ytterst bjllict
—

Begär
alUidko.tnad.förslago. pnskmanler förra» Hlbutuunw
Eder för någon aiilftggriingi

I.&J>* lifförsäkringsaktie bolagiSTETTiR Ferd Stamer.Generalagentur för Finland, Hagasundsgatan ?..

ét^M
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och Iredag

Söndagen den 8 Januari

DÅNIELNYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg*. 31.

Georg Wikströms skrädderi
Östra Henriksg. N:o 1.

Lagret är stort och välsorteradt. i

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

Personerna

Axa Lindholm
Tapisseriaffär,

Alexandersgatan 7. Telef. 638

lianer och spirituösa
direkt importerade från utlardet hos

Hjelt & Lindgren.
Dnionsgatan 17

ä> TTT Fotografisk Atelier.
Cl P DX JoLiiix.11All.ii Porträtter i visitkorisformat å 6 mk, pr duss

J.ILWiekels
YIIHÅHDEX.

ÄRRÅKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

1899.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Jacob Qungqrists fotografiska Jltelier
JikKanaersg. 19 (ing. fr. fiagaswnasg. 2.)

Utför omsorgsfullt och till »Hllga priser allt fotografiskt arftctc såväl
inom som utom atelicrcn. CekToii u53. /Yo/ra Esplanadg, 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser,Bodega Andaluza
N:o 28 Unionsgatan N:o 28.

Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.

Ensanaförsäljn. af Jouvins & 0:o's i
Grenoble världsberömda handskar.Servering af uteslutande äkta naturviner,frukter,

läskdryelier m.. m.
__

—̂

MJLGJLSIN I}U NORJD.
HELSINGFORS BAZAR

Akta

14. Vestra Henriksg. 14

Ledig annonsplatsGalanteri-, Jäijonteri-,
Läder-, & Kortavavaror

Glas-, & Porslinsvaror
Dockor & Leksaker

Specialitet I & 3 mk.
Parti order emottagas

N. Esplanadg. 31
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Elefantteatern stängd

denna vecka

Öppnas annandag

Jul med nytt

program

Högaktningsfullt
Direktionen.

OPERAKÄLLAREN.

Filharmoniska Sällskapet.

38:de

populära l^onserieq
Tisdagen den 10 Januari kl 72 8 e. m

Societetshuset

Program
Onverture till op. Rienzi" Wagner

Scherzo Vals ur op. nßoabdil" Mozskowski
Pas d'action Glazounow
Carneval iParis Svendsen

Paus

Ouverture Im Friihling Goldmark,

EaffSuite (G-moll) för violin
Preludium, Ménuetto. Aria.
IlMoto perpetuo.

(hr Hugo Olk.)

Paus

Polonäs Tschaikowsky

Soldatenlied Moniuszko

Danse de la Gipsy Saint-Saéns

Den enda värkligt praktiska SKRIT3IASKIN
B »

som finnes är Se 5. PUAMMOND, B o

som skrifver såväl rysk som vanlig skrift. )\gatol~tandpasta) 20° "ånS- värksammareän något
(»ii 11 / annat hittilskändr Antisepticum;\gatol-munYaUen/ för mun 0. tänder.Finnes på lager hos

Erhålles å I>rogerier & Parfymerier,Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

JulskinkorGeneralagenter förFinland & Skandinavien,
som välkändt utmärkt delikata m. m

J. Neumann.
Ängkor ffahrikHAGELSIMS ]()!( ANDEL Mumieberg 5 Tölö Te! 1334(Hotel Kamp.) Försäljningslokaler:

Trekanten 3, fspeimerts hus.) Tel. 933Saluhallarna 70 72. Tel. 2125.Nyårskort.
Utmärkt hårreningsmedel!

Doktor Hornborgs Hårtinktur"
Förbättringar öro numera vidtagna å så-

väl kontorsbläckhornet

Won plus ultra,
som

Q.QQQ

Hindrar mjällbildning och QQQQ
hårets affallande. OQ©Q

Pris pr flaska 3mk 0000Hullpentoirk:a,reii

Middags-

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

Firma li. Elimin
9 Alexandersgatan 9.

Ctiarkuten'sMulors
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.

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland för
JARNSÄNÖAR 0, MADRASSER.

Betydligtbilligare än de utländska.
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatau 50.
EMIL REHNBERG

OBS.! Fullständiggaranti.

fci « O S

Bohémelif.
(Les Bohémes),

Opera i fyra akter. Musiken af Puc
cmi. Handlingen, som försiggår i Pa

ris år 1830, är tagen ur La vie
de Bohéme" af G. Murget.

Första akten. Iett vindsrum har
artisten Marseli inrättat sig en atelier.— Till honom kommer poeten fiudolf,
hvars lynne är nedstämdt. Rummet
är kallt. Kölden hindrar dem att ar-
beta. Bränslet är slut. Marseli fö-
reslår att kasta stolen ikaminen, men
Eudolf tycker det vore lämpligare ka-
sta Marseils tafla pä elden. „Nej"!sva-
rar Marsel], „bättre då att bränna upp
ditt drama".— Den enaaktenefter den
andra går sålunda upp i lågor. — Filoso-
fen Collin inträder genomfru=en, med
ett knyte böcker, hvilka ej togos emot
)å stampen," ty det är Julafton. —
lan förvånar sig ofver 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. — Del
klappar på dörren. Husvärden vill in:
han kommer efter hyran. — Han fåi
komma med vilkor att blott säga ett
enda ord. — Då han' inkommit, säger
han: Hyresmedlen". Då medlen 'ej
finnas, enas man om attäfven bjuda vär-
den till kaféet, dit nu alla skynda sig
utom Rudolf, som stannar hemma för
att sluta en tidningsartikel. —

En ung
flicka Mimi, som tillvärkar blommor,
och bor en trappa högre, kommer in
med ett otändt ljus. — Rudolf tänder
det. — Då hon går, tappa- hon sin
katnmarnyckel, och ljuset slocknar af
dörrdraget. — Rudolf släcker nu äfven
sitt ljus afsiktligt. — Deras hän-
der mötas imörkret. — Hennes äro
kalla. — Han värmer dem mellansina,
talande om sin kärlek. — Hon beslu-
ter sig för att tillsammans med honom
och de andra vännerna besökakaféet.

Andra akten. Ett torg. Invid detta
ett kafé.

—
Bland folkmängden synes

Mim^med Rudolf och de andra vän-
sammanträffa vid kaféet,nerna

ooh 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 Marsell, gifver hon ge-

S-
—

■"'■■"■miiiiillHWHlUHHHUliUm|Fotografiska Handels- och Fabriksaktie- B
bolaget iFinland Helsingfors.IFotografiska, artiklarM

och.
JFonogxrafer.

nom en säng tillkanna, att hon rört]
sattmngsvis älskar honom. För att fåtillfälle till samtal med Marseli, sänderhon den gamle ALsindor att köpa ettpar nya skor, ty sina egna påstår honkamma. -

Dä gubben gåttskyndar hon tillMarseli, som i förtjus-
ning, omfamnar henne. På afat&ad höres rmhtärmusik. Folkmängden skyndar ät det hållet.-De ryk vännernahalva blott två francs att betala rakmngen. Musette räddar dem fråndenna obehaglighet genom att bta a räknmgen. -

Nu synes
te gå förbi; alla skynda bort. Marsell öch öollin följa efter de andra bä-rande Musette pä en stol, ty hon harblott en sko och kan ej gå

__
Alg;®dor, som återkommer med de nya skornaser huru man bär bort Musette ochfaller i vanmakt.

—
Tredje akten. Stadsporten. Bredviden krog. Där har «

en lapgre tid taft sin boBtad och gi;et

uppehälle. Han med att måla ät krog-
värden hans väggar;hon med att sjunga
för honom. Mimi som sökerMarseli hit-
tar honomhär. Hon beder honom varasig
behjälplig med att återförenahenne med
iiudolf, som tillföljd af svartsjuka
öfvergifvit henne. Rudolf utkommerfrån krogen. Han vill ej lyssna till
vännens bemedling, ty Mimi är en ko-kett,hon kastar ögonpåallakarlar; dess-
utom ärhonmycketsjuk. Hans vindsrum,
kallt och iuktigt som det är, är skad-lig för hennes hälsa. Hon torde ej
häller lefva så länge mera.

— Mimisom på afstånd hör hans svar, träder!ram och beder honom iett knyte sändahenne det lilla som tillhör henne, men
behålla en liten sidenduk till minne.

—
JNu höres buller frän krogen. Musetteoch Marsell hafva kommit i gräl.

—
JJe utkomma från krogen skymfande
hvaran. Därpå aflägsna de sig, sombittra ovänner.

Fjerde akten. Samma vindsrum som

CLEYELÅND

BODEGAESPANOLA
iparti och minut »f endastäkta utländska

VINéR &
SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

MAItMKMjADI2II,
Beställningar emottages,

Wya Barsiganlerobeii
2 Mikaelsgatan

Larsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

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

Telefon 20 27.

yiuls tiebolagot

IIIIS
29. Fabiansgatan 29"

Generalagent för Liberty C:o. Lxnt. 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

<U
VQ 1O (Q

ST ET ET
< '

Cj B,

S-
"» to =«

°«^ fe 00

■c

2B< E
g s

sit^^J^^
är den bästa velocipeden



AXEL PIHL GREN Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
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U IRK SGKEN
Hagasundsgatan 2

snedt emot Brandkårshuset

Flor
stort sortiment

TILL JULDI.
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!

# cm fl
|g Franska Lifförsäkringsbolaget g?ILUR B Al NE, t

Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. f|}
(jjjä§ Garantifonden: 98 miljoner Frcs. fgg)
1§! Bolagetmeddelar fördelaktiga försak- ggV
rfTfe ringar af alla slag. Genom samarbetemed■^ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- «{/

haihe et la Seine beviljas de försäkradevid JBv>^ sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
hvilka fullkomligtsäkerställa såväl den för-

(gfå säkrade och lians familj, som ock de per- gJVr^ä soner' me(l hvilka han står iaffärsförbin- 'gKP delse för den oundvikliga förlust, som en

t sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- j|jj§)
ler enolyckshändelse medföra. Bolagetefter- J*?;
skänker nämligen, såsom allmänt bekant.|g> premierna för hela sjukdomstiden och utbe- |jft)

<((& laiar "/* a^ kapitalet,om sjukdomen är obot- j*£
lig och resten vid dödsfall'. Sgs£

(^ Bolaget L'Urbaines försäkringar äro ä&hV^ därför särskildt att rekommenderaför lier- *s£
rar affärsmän, då det gäller att säkerställa

t större affärsföretag genom lifförsäkring, äty
emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- 1

samma störingar svårare sjukdomsfall all-
tid medföra och hvilka ofta nog bringa bor- Éjfybjrjt ges- och förlagsmanstora förluster. Igv

■Ä* För dessaväsentliga fördelarerfordras "sgs'^g icke några extra premier utan endast att äffli
den försäkradeafstår från den årliga vinst- S?'^ andelen.

'^§ Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. &fi\
§ QarlvöntXnorring. ||

wiwfcwwri

"jr Champagne

3 Mont de Bruyére
saljos iminut hos de flesta Herrar handlande

Serveras å alla större hotell & restaura- 8*'
tioner. Partilager hos hJ

Ernst Tulländer. £
Q S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

iÖländer
Skilnadstorget 2

'" *
'v W*

K, Liljeström
Guldsmed.

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

Norra Esplana dg. 35- Tel. 1427

©o©o©©©o©
Jtergå-Porter.
Vällagrad,

Välsmakande
Efterfrågad,

Omtyckt.

©OOOOOOO©

##«§>#############>

JULIUS SJÖGREN
lttißaelsgatan 4, Centrals bus.

Ylle- och trikovaruaffår.
Välsorteradt lager. Billiga priser

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

Ledig- annonsplats.

/ft//(/a Lindfors
35
Os
(fl

Helsingfors, Berggatan 10.

1

*0

l
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Biamßrini éleslauranl
Isfagr iziMomna, Éöljande Största urval

Cigarrers Glasvaror
till billiga priser

La Caiidad,
Key West,

fifterdinner,
Our Babies,

Hamonia,
Hansa *3%\ja glasmagasinet

3. Mikaelsgatan 3.
0 B8 il vid Sidorowska affärenWred. JSdv. Mlcherg>s

Ciyarrhandela
52. Alexandersgatan 52. OSKAR ALSXBIZ.

i törsta akten. Rudolf berättar ät sin
vän att han sett Musette fara förbi i
ett vackert ekipage. Marsell åter sä-
ger sig hafva sett Mimi åka som en
drottning. Gamla minnen uppdyka.
Vännerna bliiva upprörda. Rudolf ta-
ger fram en halsduk,

— Marsell ett
band.

—
Dessa pjeser äro för dem

kära klenoder. — Isina sånger bedyra
de att de fortsättningsvis hafva sina
tärnor kära. — Det är middagstid, men
ingenting finnes att stilla hungernmed.— Ghaunard 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 Rudolf.
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 medikanaenter
åt Mimi, som fryser och är sjuk.— Under deras frånvaro för-

klara Mimi och Rudolf sin kär-
lek för hvarandra, en kärlek som
aldrig upphört. — Musette och Marsell
återkomma, med dem äfven de andra

Ivännerna. IRudoits armar dor den
(beklagansvärda Mimi, saknad och be-
gråten af alla.

Anna Norrie sjunger.

Den intressantaste bland alla sven-
ska sång- och teaterstjärnor är imitt
tycke Anna Pettersson Norrie. Jag
har på mer och mindre långt afständ
följt henne sedan hennes törsta upp-
trädande pä Svenska, eller kanske hette
den då Nya teatern, hennes senare tid— helt kort

—
på Söder, hennes di-

rektrirfperiod vid Vasa och däretterhen-
nea flyktiga, praktfulla gasteringar, af
tivilka dock den senaste, iijol somras
pä Arenan, lyckligtvis biet af mera
varaktig beskaffenhet. Det har aldrig
funnits mer än en tanke om att hen-
nes konstnärsskap varit i ständigt sti-

gande, lika väl som därom, att hennes
enkla, okonstlade väsen alliid hållit sig
pä samma nivå som under mera an-
språkslösa skeden. Bättre vittnesmål
om henne kan väl icke ges än att man
aldrig af någon kamrat eller annan
teaterbekant till henne nånsin hört ett

ondt ord om henne. Ur det ena som
det andra har omsider vuxit upp den
popularitet, som nu bär fru Anua Nor-
rie, så att härefter hennes offentliga

väg är som en lätt gång på blomster-
stig vid harpors och fiolers klang rakt
in i det svenska folkets hjärtan.

Det intressantaste med henne är att
hon nu, nar hon skulle tyckas mogen
och färdig, pröfvar sig fram på nya
områden. För min del tycker jag. att
den genre, hon visade sigisenast, var
den för henne mest lämpliga. Vacker
och elegant, men framför alt så utom-
ordentligt treflig, om dettamissbrukade,
ord må tillåtas om henne, stod hon där
och blickade ut ötver oss alla med sina
blåa, klara ögon, lugnt och gladt och
utan konster, och sjöng, som för att
roa oss. Man fick stundtals samma
förnimmelse, som när man har en ar-
tist isitt eget hem. Man biet' så rörd
och sä tjusad och så riktigt innerligt
belåten, att man längtad? att krypa
ihop iett hörn och fritt få säga: Åh,
ta om det där en gång till, är ni rar!

Intet ett grand af konsertstämning
öfver det hela, menkonstnärsskap ändå,
det var fördelen. Fru Lange såg också
så där hemtreflig ut, när hon ackom-
panjerade, hvilket hon gjorde utmärkt.
Hon tittade upp på fru Norrie ibland
och smålog och gladde sig åt altsam-
mans, och det är vida roligare att se,
än när den, som sitter vid pianot, bara
gör intryck af att vara för tillfallet
engagerad och för öfrigt likgiltig för
altsammans.

Det är ju klart att Frödingsvisorna
mest skulle slå an. Och sant är, att
fru Norrie med fullkomligt mästerskap
sjöng sina Frödingar, af hvilka ju
.Jäntblig" tog priset. Lelie Karl Jo-
han" var också mycket roligisitt bur-
leskeri, och musiken så graciös, att
man tänkte på både Mozarc och Bell-
mans gamla franska melodier.

Men på mig värkade Yvette Guil-
berts protbitar mest. Visserligen sade
somliga: Ack, det är inte Yvette. An-
dra däremot tillade: Nej, gnskelof,
Yvette är för närvarande det mest ef-
fekterade man kan se, och dessutom
har ju Anna Norrie ojämförligtmycket
mera röst. Som fru Norrie gaf Le
pain volé så gret man, och med La
soularde förstod hon att skänka en
skräkfull illusion, fa fait toujours plai-
sir lekte hon fram med ett förföriskt
själfsvåld, och Sérénade du pavé hade
denna äkta gatuklang, som i södern
kan -förmå den hemvarande att stanna
fasttrollad ien spändt lyssnande folk-
samling, hvilken bildat krets ikring en
fattig, olärd, men djupt musikalisk tru-

badurs vemodigt lättsinniga sånger.

" -«>— "

JLedig- annonsplats.

Ledig- annonsplats.

$$$$ Vinliamaeln €«€«
Vilhelmsgatan N:o 4,

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

L. V. Relander. Telefon 1803

tografiatelier.
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W:m, EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinhandel. Alexandersg

ALEXANDERS TEATERN.

<3ialiensHa ® paran

Tisdagen den 10 Januari

7,30 e. m

gifves

Operai5 akter. Musiken af Gounod

Personerna

S:r GokinisFaust

Mefistofeles S:r Gandolfi

S:ra De SpädaMargareta

Vallentm S:r liroggi-Muttini

Siebel S:ra C. Saruggio,

Martha S:ra Bruna.

S:r BaldiniWagner

Kapellmästare: E. Esposito Regissör:Micos-Urbano

Börjas kl. 7 Va e. m
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WB r^.f*(piT*lS !CS 1H» 'O<P>**|H OFCipdLfjpCF
s|§l i-ikhaltigasfce lager af utländska och inhem-
ÉÉ ska sorter, linierade och 01.

Firmatryck titföres billigt. I
II Dahlbergs Pappershande^^H

Alexandersgatan 15.

Ikj^ed högvederbörligt tillstånd
J^ af Kejserliga Ryska Mcdi-
cinalstyrelsen i S:t Petersburg
säljes det af framstående bakte-
riologer vitsordade och härintills
oöfverträffade batteriedödande
medlet

Stomatol t
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

0. Nulowz, ffioskau

Kontor & lager

S:t Petersburg,
Liteini prospekt N:o 15

Fredr, Ed?. Ekberg.

I'Bageri&Konditori.
|;# 52 Alexandersgatan 52.
§j& Helsingfors.

52. Telef. 2178. Helsingfors.

ALEXANDERS TEATERN.

éia liensßa ©pcr an.

Måndagen den 9 Januari

kl. 7 72 e. m

gifves

Bohémelif.
(Les Bohémes.)

Musiken af PucciniOpera i4 akter

Parsönerna

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

„ BaldiniBenoi, gårdsegare „ SalassiParpignole „ Broggi-Muttini,Marsel], målare
Collin, filosof „ .Busconi
Alsindor „ Cerri
Musette S.ra de Späda.

S.'ra Sangiorgio,Mimi
S:r BaldiniEn sergeant

Handlingen försiggår iParis 1830.

Kapellmästare: E. Cooper,

Början sker kl. 71h e. m.

Ing. LudY. HartwaH. B
Minera!vattenfabrik

jswäL— I \'m

Helsingfors, Ales&idersg. 26.
Telefon 169,

M W 15 olTillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen. eob ReinckeJa

vrnsm ".- -'"tmißßsaßs: ."'.,-■

Regissör: Micos-Urbano,

hos

" r—i Hotel Kamp. Hotel Kamp, Hotel Kamp.CD
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Wiener Damen-Orchester
G. Richter.

Wiener Damen-Orchester
G. Rschter.

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.
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Söndagen den 8 Januari 1899

Program.
1. La Pouszta, Marsch Reh.
2. Immer öder nimmer, Walzer . . . Waldteufel.
3. Ouverture ..Tannenhäuser"....Suppé.
4. Louisohen-Polka Strauss.
5. Bolero. _ Lackenbaoher
6. Musikalisches Panorama, Potpourri. Döpfl.

7. Ouverture »Nachtlager in Granada". Kreutzei
8. El Turia, Walzer Granado
9. Stefanie-Gavotte Czibulka

10. Carmen-Potpourri BizeJß|
11. Im Wald und auf der Heiiie. .Tap-i^^^M^B

Zikoff.
Komzak.12. En carriére, Galopp

iåndagen den 9 Januari 1899

Program.
1. Bruder Martin, Marsch ....fe. Dans les nuages, Walzer....
3. Ouverture ,Die Stumme v. Portici"
4. Cadettenstreiclie, Polka . . .
5. Waldesflilstern, Idylle......6. Melodienalbum,Potpourri .
7. Ouverture Barbier v. Sevilla".8. Vogelhändler, Walzer
9. Em Imortellenkranz flir Schubért.

Fantasie
10. La bohéme, Potpourri.
11. In Spanien, Canzonetta
12. Lustig durch die Welt, Galopp

. Komzak.
, Waldteuiel. Auber.
" Suppé.
. Ozibulka.. Pischer.

Rossini
Zeller.

Sahreiner
Puccini
Gisser.
Bicliter.

Tisdagen den 10 Januari 1899

Program
1. Fasselrutschen, Marsch . .2. Friihlingskinder, Walzer. . .3. Ungarischo Lustspiel-Ouverture
4. Liebeszauber, mazurka.
5. Cosi fan tutte, Quintett . .6. JN*ebelbilder, Potpourri.

Wagner.
Waldteufel.
Keler-Bela.
Engelhardt.
Mozart.
BAchter.

V. Schauspiel-Ouverture Brändle.8. Mimosa Walzer »Gaisha" Jones.9. -Blumengefluster, Charakterbild . . Bion0. Oavaileria rusticana, Potpourri. . .Masoagni11. Esmeralda, Zigeunerl^ri *m- Erwischt! (Kioi.i^^^H Fetras.

Herman Lindell
Specialaffär för

## Artist- ock Mitmaterial^B
(Birfåefåesiiefi såväl som hvarje slag af

bör mannaturligtvis alltidköpai

&| Ritmateriali^handeln 1^
enär densaniiua såsom varande SPECIAL-AITÄR" ovillkorligen erbjuder

största garanti för bästa vara

Matematiska & GeodetiskalinstmmeiU11 sÖstra Henriksgatan

Glödritning^sappara,te2i
ovilkorligen ft^ftJiU är ovilkorligen
den bästa »0110. den bästa

erhålles endast hos Hei-ma.ii Lindell, HelsingforsFinlands en«a specialaffär iförenämnda artiklar,

H:fors 1899, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri

Herman Lindell
Erityis iiike

'Caiteilia ja Piirustustarfceitaj^^/^ >■"■.="; j..-,ii..,,, t,.,,jm,, cPurusiiisiarocifa
**» illraslustarprideitkaupJislaTll

huta syysta etta s« ERITYIS-LIIKKFiw*1 -ut- ■ A
suurimmfl < i , IKKIiMA tittarnåttömästitarjoaajsuuummau takaukse,, tavarau Lyvyydestä. M

liä Henrikinkatu

mästi paras
° n välttämättö'

&uomen a.nf
saadaan-ainoas4n HermanLiZeWm-^^ PataS
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