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GEBIAIIå^ lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer.,
— — ' . . _^

förFinland, Hagasandsgatan ?..

cfrogram^Siaået
Tidning för Helsingfors

/ bad\
/ CENTRAL\

/ Tarmlufts- och \
/ Basängbad rekommenderas.\

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag

N:o 68 Söndagen den 12 Februari

DANIELNYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

SVENSKA TEATERN. SVENSKA TEATERM.
Måndagen den 13 Februari 1899

kl. 7,30 e. m.
Söndagen den 12 Februari 1899 Godtköpsföreställning

För 7:de gången
kl. 8 e. 111 PåHvita hästen."För sista gängen

(Im weissen Rössl"),
Lustspel i3 akter af 0. Blumenthal ooh G. Kadelburg

Herodias

ill fiS II Personerna
Elisabet Huber,värdinna på H\ät-ahästen" Fru Eliasson.

Hr Hultman.
Hr Swedberg.
Frk. Lodenius
Fru Bränder.
Hr Klintberg.
Hr Stavenow.

LeopoldPettersson, hofmästare
Polykarpus Tvålen....
Ellen, hans dotter ....
Agneta, hans syster.
Otto Ridell, advokat . . .
Anton Pilqvist,privatlärare.
Clara, hans dotter ....
Naroissus Schönberg . . .
Högner,kammarskrifvare. .
Amanda, hans hustru . . .
Oviks-Lars

Skådespel i3 akter af A. Dumas fils

Person erna
Fru Stavenow
Hr Carlson.
Hr Deurell.Claudius Euper Hr Lindroth
Frk. Bock

Cantagnac Hr Malmström Hr Lindh

Hr Hultman
A.nna, hans systerdotter, vanligen

ku11...1 IXad^u^^^^^HKn tim*~^^^^^^^|
Daniel. Vvk. Bergroth.

Halvattu

Antonio Hr Carlson Kyparekalle,smörgåsnisse p
Mia, städerska
Malin, köksa
Anders, dräng
Petter
Halta Maja, postgumma
Bengt, vägvisare . . "
"Rn rpsanrlfi hp,rre.

Hvita, !Hr Pi'echt.■T Söderström.l|Frk Tschernicliiii
Césariue Frk. Svanström

hästen'
Eebecca Frk. Bergroth

Edmée Frk. Söderström Fru Lindh.
Hr Svensson
Hr Erlin.

Resande

Börjas kl. 7,30 och slutas 0111kr. 10 e. w
SUNDSTRÖMS fotograflatelier

Fabiansgatan 27.

SKÅNE", Brand- & Lifförsäkripgsaktiebo ag:

Middagstonsert Hétol Kamp
från kl. V24— V26 e. m. <?/ Wiener Damorkestern.

STAMLBSIRGS A.TELIEM.
%iv. Aiitipiii'*»

Elektriska Affär,
Nylundßg 34. Tel 897. H.fon

»liter ljuslodningar H:fors Elelt. A. B.
AktaTelefontcdningat1,

Ringledningai* etc, etc,

Georg Wikströms skrädderi
Östra Henriksg. N:o 1.

Lagret är stort och välsorteradt.
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-

|höranvändes.Prisenberäknas myk-
ket moderata.

1899

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Helmik 12 p. 1899

.■KSLollcs T7.

Jofyatuies.
Murhenäytelmäs:ssä Däytökses a- (G:si kuvaelmaa ja proloogi.)

Kirioittanut: Herman Sixlmiiann. Kuoment. Irene Slendclin.

Herodes Antipas, tetrarkka G-alileassa
Salome, hanen tyttärensä
Vitelliua, Syrian legaatti ....
Merokles, pulluja ") Herorlp<» Antinnn

Johannes, kastajaksi kutsuttu .
Josaphat,

Ä hanen opetuslapsiaan . .
Manasse, JJael, Josaphatin vaimo ....
Hadidja,palvelijatyttölinnassa.
Mirjam,1Abi, [ Salomen leikkitovereita
Maecha,)
Mesulemeth, kerjälaisnainen
Amasai, \ far!=iPTlai=,ia
Jörab. / tarlsealalsia'

Eliakim, "v
Pasur. > Jerusalemin porvareita
Hachmoni,)
Simon Galilealainea

2'" > galilealainen. ...
'>n } roomalainen sotamies

reru^Éuenm^nTemä^^TäTsn^^Tnsäpn^lTwapset. Pääsiäis
juhlalle vaeltajia. Koomalaisia sotamiehiä. Pappeja.

Linnan palvelijoita ia palveliiattaria.

Aika: vuonna 29 j. Kist.
Tapahtumapaikka:Proloogissa, Kallionkorpiläliellä Jerusale

2:saa ja 3:saa näytöksessä Jerusalem, 4:ssä ja
s:ssä muuan kaupunkiGaliieassa.

t:n ja 2:n sekä 4:n ja s:n kuvaelmain välillä lyhyet väliajat

Ovet avataan k:lo l/t7. Näytäntö alkaa k:lo 7
ja loppuu k:lo 11.

Aftonkonsert

IB % S
L .2 -Ötit

vSIoch crkändt billigast- —
0

j-'"r- him materialo, apparater
alltid kcstnadsförslag0. priskiEder fa.- någon ui.iltiggr.ing!

strö.

Jacob Cjungqeim fotografiska Jltelier
fllcxandersä. 19 (ing. fr. fiaaasuitdss. 2.)

Vanginvartia

inNi beäldiniuei

MA.GA.SIN nu NOMJD.
6llen Camtneltns
Garn & Stickningsaffär

. Henriksgatan 18.
■si. Robertsgatan 2Filial

-ÄÄÄ €€€$
'y-77Rekommenderar sitt välsorterade

tillvarkade af Pope Mfg. C:olager af

Ullgarner & hemstickade erhållas numera i

G. F. Stockmanns VelocipeddepotYllevaror.

Cf> if\WT>XTIVTTY Å\T¥Y Fotografisk Atelier.
» A» MXMsi-lkMJllikllJU Porträtter i visitkortsformat å 6 Itlk,pr duss

Utför omsorgsfullt och tillbilliga priser allt fotografiskt arbete såeäl
inom som utom atelieren. telefon 2453.

\Hner och spirituösa
direkt importerade från utlardet hosfrftn la-

Begär

Axa Lindholm
Tapisseriaffär,

Alexandersgatan 7. Telef. 638
Hjelt & Lindgren

Unionsgatan 17

X>o Världstoorömda,amoriU.anS]ia

% & Columbia,,
& $Hartford ék

& % Vedette

J,H.Wiokels
YINHA^DEL.

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

Axel Ahlberg
Kirsti Suonio.
Katri Rautio,
Benjamin Leino.

fEvert Suonio.< Knut Weckman.
Uisakki I-attu.
Kaarle Halme.

(Qafcwn Salo.)Pietari Alpo.
\ Emil Falck.
Ulemmo Kallio.
Olga Salo.
Hilma T?,antanen

(Tyyne P^nne{Lilii Högdahl,
Hertzberg,

Mimmi Lähteenoja.
/Adolf Lindfort

(Eino Salmela.'
TaaviPesonen

1.0nni Savola.
Alexis Rautio.

/Otto Närhi.
\Taavi Pesonen.
Otto Närhi

/Knut Weckman
\Evert Suonio.

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

Alla aftnar

från kl. 8 e. m

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.
Välsorteradt lager, billiga priser,

Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.

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

N. Esplanadg. 31 §■
CCa tonis fius.>



Z cc

öl
Zo

ft
CO £
_: cd

02

k ca o g

CO « .. IP-« &

"■dl
Mtt)L]©n^ n■

— '-^
*" t-'

w 5

Q°
z:-

DQ>-
:O

S 3l

g t/) &>
~

3

C=D c

lIUI

3 c=a

Utmärkt härreningsmetiel!
„Dokto^Hornborg^iårtinktur"

|OQöQ|Pris pr flaska 3ml^^^^^Jm©oooi

Café Suedois
Vilhelmsgatan N:o 5

Telefon 13 75

OPERAKÄLLAREN. Middags-

co z

z<=

HA BAL» WASAS!
Brudslöjor

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

Firma li. EHmin
9 Alexandersgatan 9.

ClrtiiterfsHelsingfors
Smörgåsaffär

Telef. 4 91Michaelseatan

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt

JULIUS SJÖGREN
liliKaeisgatan4, Centrals bus

Ylle- och inkovaniaflTär.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Filharmooniska Sällskapet.

52;dra
V^oqserten.populära

Tisdagen den 14 Februari kl. l/a 8 e. m

Societetshuset

Procjram
1. Ouverture Meerestille und gliick-

liche Falirt Jtendelssohn
2. Slavisk dans N:o 8
3. Largo

4. Balletmusik ur op. Le Cid:' . Massenet
A.ragonais« å^übade. JJadriléne. Navarraise

5. Ouverture till Eomeo och Julia" Tschaikowsky

6. a) Sonatine IlJ ;ig';niii]

t^^ÉvpÉ^oM^^^Toi^ionr^^^^ Sarasate
c) LiebestraumJ

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors

Försäljningiparti och minut af endastäktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

BABIfiLADEB.
Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2

F. Larsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

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

Telefon 20 27.

<A.l£ tiotoolagot

ims
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

Uppfyller säkert sitt ändamål
Erhålles öfverallt

I"

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinlandfor
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.

Betydligtbilligare än de utländska
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständig garanti

7. Tarantella

8. Eols harpa
9. Toreador et Andalouse

Den enda värkligt praktiska SKKIFMASKIN
som finnes är

HA M31OND9
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

fors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien ENGELSKA SKRÄDDERI- ETABLISSEMENTE'

V. C. Branch.AGELSTAMS BOKHANDEL
N. Esplanadgatan 19 Privatbankens hus(Hotel Kamp.)

1 tr. upp
-*--►

Rekommenderar sig
Förbättringar äro numera vidtagna å sé hos den ärade

väl kontorsbläckhorne publiken

Non plus ultra Specialité.
#v Dräkter för sa=<r~-

Rullpentorkaren. longen

& Aftonkonsert, Table cThote & å la carte.
Gioconda

Opera i 4 akter. Text af Tobia
Gorrio. Musik af A. Ponchielli.

Uppförd första gången 1876 iMilano,

Första akten: Det festligt smyckade
dogepalatset i Venedig med jättetrap-
pan och ingångentillS;t Marcuskyrkan.
Sjömän, masker och andra flanera i
muntert samspråk på platsen, tills alla
genom trumpetstötar blifva kallade till
regattan. Nu framträder Barnaba, som
hittils hållit sig på afstånd och be-
traktat Gioconda,som leder vid handen
sin blinda moder till hennes vanliga
plats vid ingången till kyrkan. Terzett,
i hvilken Barnaba tillkännagifver sin
brinnande kärlek till Gioconda, hvilken
dock häftigt tillbakavisar hans djärfva
anbud. Då besluter han att vinna flik-
kan genom modren, hvilken han söker
göra misstänkt för häxerier inför fol-
ket, som nu återvänder från regattan
hyllande pristagaren.

Mycket lätt lyckas detta äfven för
honom. Folket störtar sig öfver den

blinda och kan ej ens tillbakahållas af
den till skeppare förklädde Enzo, som
Gioconda kallat till hjälp, utan lugnar
sig först genom Laura's och Alvise's
mellankomst. På Lauras förbön be-
faller Alvise ikraft af sitt höga äm-
bete att den blindakvinnan skallbefrias. .
Aria. Af tacksamhet för hjälpen gifver
Giocondas moder sin rosenkrans åt
Laura. Alla begifvasig därpå tillkyrkan
utom Enzo och Barnaba, hvilka nu
igenkänna hvarandra.

Fursten som blifvit förvist från
Venedig, har förklädd lyckat3återvända
hit och Barnaba lofvar åt honom åter-
vinna Laura, hvilken han älskat redan .
förr än hon blifvit gift med Alvise. i
Barnaba gör samtidigt ingen hemlighet :
af att han gör detta endast för att i
hämnas på Gioconda, som försmått i
honom, emedanhon älskar den förmente i
skepparen Enzo. Efter det Enzo af- i
lägsnat sig, besluter Barnaba att äfven i
lägga forsat för honom och meddelar i
Alvise i en biljett, hvilken Isepo tvin- <
gas att skrifva, att Laura denna natt i
ämnar fly med Enzo på ett dalmatiskt (fartyg. Barnabas stora soloscen, i 1
hvilken han visar sig vara spion isold i
hos tiomannarådet och iall synnerhet i
Alvise Badoeros kreatur. Stor folkscen i

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

iFotografkska, artiklar
ooh.

Fon.offrafer.
med säng och dans, hvilken afbrytes
genomGHocotfdas plötsliga framstörtande
till sin moder. Hon är i hög grad
förtviflad, emedan hon lyssnat till
Barnabas stämplingar

Andra akten: Stranden af en obe-
bodd ö, vid hvilken ett fartyg ligger
förankradt. Framtill ett Mariaaltare
Kör af skeppets besättning. Län-s
stranden framkomma Barnaba och Isepo
förklädda till fiskare. De äro här för
att spionera på skeppet. Deras barca-
role. Nu uppträder Enzo och befaller
sitt folk till hvila, emedan affärden
snart skall ske. Då nalkas Laura på
en julle fartyget. Kärleksduett. Un-
der tiden Enzo stiger ombord för att
ordna allt till afresan och Laura bön-
fallande anropar Mariabilden framsmy-
ger Gioconda för att mörda sin lyck-
liga rival. Hon afstår dock plötsligt
från sin föresats, då hon på Lauras
rdsenkrans igenkännersin moders rädda-
rinna. Istället för att vilia döda vill

hon nu rädda Laura, ty hon vet för
väl att Alvise blifvit underrättad om
sin gemåls flykt. Med sin egen båt
låter hon föra Laura isäkerhet irätta
ögonblicket. Alvise synes redan nalkas.
Enzo blir ock underrättad om faran,
men då han märker att det är för sent
till flykt antänder han fartyget, störtar
sigihafvet och räddar sig under nattens
mörker simmande från sina förföljare.

Tredje akten: Ett rum hos Alvise af-
deladt genom ett draperi ifonden. Al-
vise har beslutit sin hustrus död, och
då hon nu inträder räcker han henne
en giftbägare,hvilken han befaller henne
att tömma. Samtidigt skjuter han till-
baka förhänget, bakom hvilket Laura
upptäcker en förhenne färdig katafalk.
Dä Laura blifvit lämnad allena, fram-
störtar Gioconda och frånrycker henne
giftbägaren. Hon har förutsett alt och
gifver nu Laura en annan bägare, af
hvars innehåll hon endast skall blifva
försatt i skendöd. Laura försvinnernu

CLEYELÄND
är den bästa velocipeden

m

Helsin

MKR^AS Blomsterhandel, BKILNA-D.IN 4.

Paus,

Paus

Dvorak
Händel

Merikantc

Berlioz

Eubinstein
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Hagasundsgatan 2

snedt emot Brandkårshuset

m^ Flor €$€ «*

stort sortiment.

glus a p

Folkteatern.
(Studenthuset)

Tisdagen den 14 Februari kl. 8 e. 111

(Fastlagstisdagen.)

Ira gången

Nerkingarne.
Folkpjes i3 akter med sång af A. Anrep. Musiken

af C. Littmark.

Personerna

rik bergsmansenka

Sven Jansson i Lekhyttan, scxmaißSven. hans son, student. HÉHMor Katrina, sexmans systcH
Lasse, 1 ,

'

Olle Lek, student / hennes^^MStina, hennes piga.
Stål, brukspatron.
Selma, hans dotter.
Mamsell Bom, guvernant.
Ingeborg. ..11 11 ■■ i,.,.
Osting, f. d. soldat, nu kyrkovaktari
En betjänt.

Folk af begge könen
Händelsen tilldrar sig vid Lekhytte by i Vester

Nerrike
Emellan lista ocli 2:dra ak,ten anses 2 månader

och emellan 2:dra och 3:dje omkring 1 år hafva för-
flutit.

Dörrarna öppnaskl. 72 8 e. m. Representationen börjar
kl. 8 e. m. och slutar omkr. kl. Vall e. m.

Bruna biljetter
Biljetter säljas alla dagar fr. kl.

10
—

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

■ rf -i,w
inUt
in

a
+3
■O

8

k>
s*
fo

K
tö

af siden och sammetsbrokad

Kragar & Boas
af fjeder och plym

Franska handskar,
Fichus, Cravatter,

Jaboter,JMerveilleux
Sammet, Chiffon,

Hattar, Baretter,
Skinnmössor,

Sorghattar m.m.

Allt till billigaste priser.

QOOOOO Internationella OlycksfallsförsäkringsBorgå-Porter. i WienAktiebolaget
Välsmakande

Efterfrågad. meddelarbillicrast olycksfallsförsäkringar.

Bror Finland: Sfflßaelsoatan I.Generalagenturen
000000000 (L'Urbaines kontor.)

Bamdvuxi tftesiauranl N
B??e^ n ẑa\N:o 28 Unionsgatan N:o 28. Telefon 2158.

3

AXEL PIHL6REN Torr Genuine Årraks Punsch Guldmedalj i Paris 1889.
b»

« sal

o

iiVk 8 !! iNUP Champag-ne

Mont de Bruyére
jes iminut hos de flesta Herrar handlande

Serveras å alla större hotell & restaura
ner. Partilager hos

Ernst lolianrler.
S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

Vällagrad,

Omtyckt

Ledig annonsplats

bakom förhänget och snart öfvertygar
sig Alvise om att Laura gifvit sig
döden.

Scenförändring: Stor festsal hos AL
viso med ingång till katafalkrummet
Kör af gäster. Barnaba framsläpar den
blinda för att återigen bringa henne i
fördärf. Nu skall hon ej, likalitet som
alla de andra af hans fiender, undgå
honom. Emellertid ljuda dödsklockorna,
avarvid Alvise inträder och med isande
köld förklarar huru han bestraffat sin
gemål och rentvått sin ära. Enzo, som
demaskerat sig, störtarmed dragen dolk
oiver honom, men öfvermannasochgöres
till fånge. Gioconda vänder sig nu till
Barnaba med orden: om du befriar ho-
nom härifrån, skall jag tillhöra dig".

Fjärde akten: Vid kanal OrfaDo;
scenen är delad så, att denmindre de-
len är en trång gata, den andra är
förhall till ett förfallet palats. Hallen
bebos af Gioconda, som till sig låter
hämta den ännu idvala försänktaLaura.° tQr soloscen, däri Gioconda tvekar
mellan dolk och gift för att göra slut
På sitt lif. Hon kan dock ej besluta
Slg- utan sätter sig gråtande vid ett
bord. Så finner henne Enzo, hvilkenbeiriat sig och skyndat hit. Han vill
icke tro, att hon gjort sig skyldig till
eU så stort brott, som att låta bort-
giva Lauras lik och är i sin vredere-
dan i beråd att döda henne, då Laura

vaknar från sin sömn. Terzett. Andt- 1 samma män skalden skapar värk-
ligen ljuda roddarenas sång bakom sce- liga människor, känner han, att idet
nen och den af Gioconda beställda bå- ämne, han danat dem af, slumra väl-
ten anländer och bortför de lyckliga diga krafter, som visserligen äro kraf-
älskande. Ioriocondas bröst vaknar ter på både godt och ondt, men som i

ännu engång kärleken till lifvet, men hvarje fall ha gudomligt ursprung. Och
då hon ihågkommer sitt löfte till Bar-Jskådespelaren, som skapar efter skal-
aaba, vill hon fly. Barnaba instörtar den, är på sätt och vis iännu högre
dock' och förhindrar henne. Hon låtsas grad skapare, i det han låter karaktä-
□a smycka sig för att följa honom, men ren framträda i hvarje min, ihvart
dödar sig med en gömd dolk. Tor att tonfall, ihela gestalten. Han skapar
öka hennes dödskval ropar Barnaba iefter, där den evige först har skapat,
hennes öra, att han låtit dränka hennes Det ges folk, som säger, att skåde-
mor men hon hör icke mera och med spelarkonsten icke är af godo. Jag
fln förfärlig ed störtar han därifrån. har hört berättas om en aktris ien af

B^^^^^H^^H^^^^^^^^H^^^^^^nutlandet» störa städer, att hon kom till
B teatern vid en tid, då det att varaung
H skådespelerska ansågs liktydigt med att
K vara en flicka af tvifvelaktigt rykte.
■Men då hon en tid härskat vid den

PBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBH SCen<;u, Lade förhållandetändrats dar-
Prästen och skådespelersKan. g hijn att . kvinnor strängare

J^ealisafionl
Nya Glasmagasinet,

Mikaelsgatan 3. TelefonI930.

Ihrist på utrymme realiseras un=
der januari och februari månader ett
större parti Glas- och Porslins-varor,
m. m. från 10 proc. t. o. m.20 proc. rabatt.

Oskar Alexsiz._____ __—,
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Ett griftetal

Då stoftet af den aktade norska skå-
despelerskan Laura Gundersen vigdes
till den sista hvilan, talade kyrkoherden
Bruun. Han hade valt till ingångs-
språk de orden iförstaMosebok: Och
Gud skapade människan sig till ett be-
läte, till Guds beläte skapade Han ho-
nom man och kvinna skapade Han
dem", och prästen bygde på dessa ord
sin betraktelse.

vaktade sitt rykte än just skådespeler-
skorna. Heder och frid skola följa
hvarje scenens konstnär, som vill det
goda och gör det goda, men ångest
och kval skola ledsaga dem, som göra
det ondt är. Teaterns inflytande pä
ett folk väcker till både godt och ondt,
och hvarje skådespelare, som på scenen
främjar en dålig anda, skall höra an-
klagande röster från ett folk, som han
ledt på afvägar — röster, som tala om
ödelagd .människolycka och förspilda

Ledig annonsplats

Hulda Lindfors
Korsett

Sundhetslif

Helsingfors, Berggatan 10.

Franska Liftörsäkringsbolaget

Generalagenturen för Finland: Mikaelsgatan I

V. Helanders
Vin & spirituosahande!

Telefon 1803

Wilhelmsgatan Nio 4

Innehafvare L. V. Relander.

krafter. Och vill han icke i denna
världen lyssna till dessa röster,så skall
han framdeles förnimma dem.

<4 "— *+~

Notiser.
— Berlins teatrar. Ett nytt fy-

raakts lustspel Die Barbaren" af Hein-
rich Stobitzer har uppförts första gån-
gen å Neues Theater och väckte lifligtbi-
fall.

—
En ny tragedi Chlodosinda"

af Mathias Tendering har gått för-
sta gången å Friedrich Willielmstädti-
sches Theater och rönt bifall.

—
Skå-

despelerskan Jane Hading från Paris
skördade å Lessingteatern stora trium-
fer med sitt första gästspel i A. Du-
mas' Kameliadamen". — Ett nytt skå-
despel Der Muth der Wahrheit" af
Hans Hauptmann har utan framgång
uppförts å, Belle Allianceteatern.

— Ett nytt skådespel Wie einst
im Mai" a/ Paul Dornhofer röntegod
framgång å Deutsches TheateriBreslau.
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Ledig annonsplats
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b>'öi?baitie.



W:m, EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinhandel. Ålexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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ALEXANDERS TEATERN.
<3tatiensßa (Bperan.

Söndagen den 12 Februari
kl. 7 1 a e. m

ifves

Hugenotterna.
Opera i4 akter. Musiken af Meyerbeer,

Personerna
S:ra De Späda,Magareta de Valoi

Grcfve Saint-Bris, guvernöriLou
S:r Busconi

V alentine^ians^lflttiäGrefve Jfl|Nevers
. S:ra Sangiorgio.

S:r Broggi-Muttini„ Baldini.„ Salassi.lavan adelsmän
katolikerDe Tore

De Retz
De Marju

Urbano
Cerri.mmMarcel, hans tjänare

Urban, Margaretas page .
Bois-Rosé, soldat, hugenott
TVTnrfivert,.

Cokinis.
Gandolfi

S:ra Saruggio
S:r Salassi.

Cerri
S:ra Bruna.
S:r Baldini.

En tjänare hos de Névers
En brandvakt
En hofdam......
l:sta I
2:dra > munken , . . .
3:dje J

S:ra Bruna.
(S.T Baldini.< „ Ui-bauo
I„ Oerri.

Hoffolk, katoliker, hugenotter, zigenare, borgare,
soldater, folk m. m

Kapellmästare: E. Cooper, Regissör: Micos-Urbano

Början sker kl. 7 Va e. m

|j;| rikhaltigaste lager af utländska och inhen^
É^^^^sk^sorter^Hnier^d^och^oHnier^d^^^B

Firmatrycle utfören billigt,

I! Dahlbergs Pappenihandel.
plj| Alexandersgatan 15.

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.

Jky|V<! högvederbörligt tillstånd
J^- af Kejserliga Ryska Mcdi-
cinalstyrelsen i S:t Petersburg
säljes det af framstående bakte-
riologer vitsordade och härintills
oöfverträfFade bakteriedödande
medlet

Stomatol
För tändernas ochmunnens vård

i de flesta apotek och drogvarv-
magasin ihela Ryssland samt i
Finska Bokhandeln iS:t Peters-
burg

Nederlag

Wilkens &Petersen, S:t Petersburg
0. Nutowz, Moskau

Kontor & lager

S:t Petersburg.
Liteini prospekt N:o 15

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

Hotel Kamp.

Måndagen den 13 Februari 1899

Program.

Waldteufel
Verdi.
Kmoch.

Richter

Ihomas
Strauss
Fischer
Ricliter
Schubert
Argauer.

ALEXANDERS TEATERN.
éi a liensMa (Bperan

Måndagen den 13 Februari

kl. 7,30 e. m

gifves

Qioconda.
Opera i4 akter. Musiken af A. Ponchielli

Personer n a

Giooonda, gatsångerska S:ra Morelli-Montalbano,

Laura Adorno, Alvises gemål S:r Sangiorgio
S:r Buskoniå.lvise Badoero, storinqvisitor

Den blinda, mor till Gioconda. . S:ra Saruggio
Enzo Grimaldo, Prins af Genua . S:r Bovero
Barnaba, gatsångare S:r Broggi-Muttini
Zuane, kapproddare S:r Baldini

S:r SalassiIsepo, gatsekreterare
En munk, styrman S:r Cerri
Gatsångare, senatstjenare, senatorer, soldater, pager

matroser, hofkavaljerer, hofdamer, m. m
l:sta aktens nya dekorationer äro utförda af deko-

rationsartisten A. Skabejeff

Kapellmästare: E. Cooper,

Börjas kl. 7 V» e. m

Åug. Liv. Hartwall. \&mi H-ÖI3C |

Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alezandersg. 26,

Telefon 169

75 o:iTillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

hos

Jacob Reinctce

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.
Tisdagen den 14 Februari 1899Söndagen den 12 Februari 1899

Program.
1. Tambour-Maisch. ....
2. Le petite blev, Walzer . .
3. Ouverture Leichte Cavallerie
4. Lustig herum, Polka .
5. Aubade Printaniére....
6. Wanderschalt, Potpourri. .
7. Ouverture ;)Orpheus"
8. An der blauen Donau. Walzer . .
9. Das Gebet der Jungfrau

Violin Solo, Fri. E. Fränzel
10. Wiener Plaudereien, Potpourri . .
11. Trmmpfmarsch ,Aida"
12. Marche Universelle

Rieliter
Wenzel

Richter

Offenbach,

Strauss
Strobel.

Komzak
Verdi.
Fechner

Herman Lindell
Specialaffär för

&& ££rtist> och IRitmaterial^M
\&ir/ieiOestiCn såy&l som livarje slag af {fåHttlCiferial

bör mannaturligtvis alltidköpa i

Ritmaleriali handeln l€
enär densamma säsom varande ,SPECIAL-AFFÄR

största garanti för bästa vara

& GeodetiskaD^Matematiskj sÖstra Henriksgatan
Finlands enda specialaffär i förenämndaartiklar

Glödritninffsapparaten

HSlnli/l^ är ovilkorligen".K3ISIIU den bästa
är ovilkorligen

den bästa
erhålles endast hos Herman Lindell, Helsingfors

j^l

Suppe
Mahr.

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.

1. Honved-Marsch
2. Braun öderBlond, Walzer .
3. Ouverture Tutti in mascher
4. Sollön Minchen, Polka . . .
6. Erhmerungsblätter, Potpourri

7. Ouverture Mignon
8. Trav, schau, wem, Walzer
9. Grisette- Gavotte.

10. Spiegelbilder,Potpourr
11. Momment musioal .
12. Volks-Radtahrer Marsc

Program.
1. InEeih und Glied
2. Romantiker- Walze
3. Ouverture »Graziella
4. Zäpperl- Polka. . .

'>. Clianson d'amour
6. Loliengrin-Potpourri

7. Schauspiel- Guverture
8. Verdicte, Walzer
9. Zigeuner Ständchen, Violin Solo .

(vorgetr.Pri. E. Fränzel.)
in. Wiener Plaudereien,Potpourri
11. Hilda- Gavotte. .......12. Barrison Marsch . . .

OTillkoiJigeu erbjuder

instrument

H:fors 1899, Hufvudstad;

h Herman Lindell
Erityisliike

"SCaitcilia ja Piirustustarf>eitadCarpifi/ioja sekä kaikeniaatuisia <$Urustus{cirpeita
ostetaan tietvstiaiiia

$$$■$

■"'J '1 slii että se ERITYIS-LUKKEENJi välttämättömästi tarjoaaWM suuriniman takauksen tavaran liyvjydestä.I Matemaatillisia & Geodetillisiä tijökaluja. |jj Itä Henrikinkatu.
Suomen ainoa erityisläke edellä mainituissa osissa. I

Hiilipiirustuslaite
on välttämättö- Cjnf;^U on välttämättö-mash paras £3UIICI mästi parag

saadaan ainoastaan HermanLindelViUd, Helsinki.
blada*; lya Tryckeri

Regissör:Micos-Urbano

Wilhelmina a

Millöoker
Lanner.

Strauss
Helnximd
Wagner

Brändk
Strauss

Riohter
Drescher

Karpf

1

nin


