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€frrogram~<m7Slaåmil
Georg Wikströms skrädderiTeatrar och Konserter. Östra Henriksg. N:o 1/bad\

/ CENTRAL\
/ Varmlufts- och \
/ Basänarbad rekommenderas.

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

1899.N:o 71.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabians??. 31.
SVENSKA TEATERN.

Söndagen den 19 Februari 1899
kl. 7,30 e. m
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Skådespel i3 akter af F. Philippi
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hans sy ElisabetHuber, värdinnapå »Hy'!-
ta hästen Fru Eliasson.

Hr Hultman.
Hr Swedberg.
Frk. Lodenius

Mimmi Lähtcenoja
Oskari Salo.Leopold Pettersson, hofmästare

Polykarpus Tvålen....
Ellen, hans dotter ....
Agneta, hans syster. . . .
Otto Eidell, advokat . . .
Anton Pilqvist,.privatlärare.
Clara, hans dotter ....
Narcissus Schönberg . . .
Högner, kammarskrifvare. .
Amanda, hans hustru . . .
Oviks-Lars

Katri Rautio.
Axel Ahlberg.
Aleksis Eautio.
Adolf Lindfors.
Hemmo Kallio.
Eino Salmela.
Sirkka Hertzberg
lisakki Lattu.
Tyyne Finne.
Emil Falk.
Olga Salo.
Hilma Rantanen.
Onni Savola.

Fru Bränder.
Hr Klintberg.
Hr Stavenow.
Fru Stavenow

. . . hr Malmström. . . frk. Bergroth,
lekind hr Precht.

Hr Carlson
Hr Denrell
Frk. Bock.
Hr Lindh.

hr Siöstrört

Scenen är en stor handtl

hans systerdotter^vwiJäsenTillfälligheter.
Komedi i1 akt af Otto Benzon.

. . .Frk. Jbäergroth.
(Hr Malmström.
Hr Sjöström.

HvitjHr Precht.
■MHFrk Söderström.

B|Fi-k Tscliernichir
Kalle,smörgSmsse
Mia, städerska
Malin, köksa
Anders, dräng
Petter J
Halta Maia, postgummE

ypar€ Agneksenhaa
muna) Katri Rautio

hästen" Pappeja virkamiehiä ja kansaa

frk. Svanström
hr Klintberg,
fru Lindh.

nykyaikana Norjan länsirannikolla
okylässä ja sen ympäristöilä.Fröken

Doktorn eräässä vuon
Fru Lindh.
Hr Svensson
Hr Erlin.

En tjänsteflicka .
Handlingen för

Bengt, vägvisare
En resande herre.

Istad

Ovet avataan k:lo l/27. Näytäntö alkaa k:lo 7
ja loppuu k:lo 11.Börjas kl. 7,30 och slutas 0111kr. 10 e. m SUNDSTRÖMS fotografiatelier

Fabiansgatan 27

SKÅNE", Brand- ; Lifförsäkringsaktiebo Kontor Mikaelsgatan N:o 3
C. F. CARL NQER

L JL
ÅMa aftnarAlla dagar IKam

af Wiener Damorkestern
AftonkonsertMiddagskonsert

fi-sin Kl.
från kl. 8 e. 111

V26 e- m

m "vrv t y^"ys^Tjry i^*^ ytt i§4^ É
-

lacob Ciuttga^^ts fotografiska fltelier
fllcxandersg. 19 (inö- fr. fiagaswnasg. 2.)

Utför omsorgsfullt ocb till »mifla priser "i*Wtm*tM* "*"«
inom som utom atelicren. ceieron 2453.

G. Tahfs
Xiv. Åniipin*&

Elektriska Affär, Ylle & Tricotvaruaffär
Norra Esplanadg, 37 Telef 1727.

rppsatter Ijuslednlngar
>i11.ni,:h;i 3

Akta Välsorteradt lager billiga priser

Axa LindholmTelefonledningar, Viner och spirituösa
direkt importerade från utlärdet hos

Hjelt & Lindgren.

bLnfvudciepot af Ur. Lahmanns un- |
Ringledningar etc, etc Tapisseriaffär, derkläder

"81ocl crkitndi b!l!iaa Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i
Grenoble världsberömda handskar.

g» lan» material o. app
alltid kostnadeföralag
i.Uer fyr någon ttulhggr.iug!

Begär

Alexandersgatan 7. Telef. 6 38. /tan 17

Tlf^gAflfJjy J>l7 NORJD.
De VJTWWborSmclft amerlULanSfeo J,He Wiekels€llen Catnmdins

Garn & Stickningsaffär YINHÅNBEL.
V. Henriksgatan 18

ARRAKS PUNSCH,Filial: St. Robertsgatan 2 Velocipederna$£■££
Bekommenderar sitt välsorterad

lager af tillvärkade af Pope Mfg. C:o prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.Ullgarner & hemstickade erhållas numera i

G. F. Stockmanns Velocipeddepot
YHevaror.

n ~Z^^ZV:IJT Fotografisk Atelier.
V, P'. öYRSS-WAÄii Porträtter , visitkortsformat å € mk, pr dus*

N. Esplanadg.
(Catonis hus.3

CD
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Konsul Henrik Pretoriu
redare . "

Fru Johanna Wedel

Herbert, advoka
Alfred, assessor
Egon
Ellen, Alfreds hustru . .
Ernst Biilau
Dorotea, hans dotter .
Frans, i tjänst hos fru "W
En skrifvare, hos Herberi

hr Svedberg

Tidning för Helsingfors

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Söndagen den 19 Februari

SVENSKA TEATERS!
Måndagen den 20 Februari 1899

kl. 7,30 e. m.
Qodtköpsföreställning

För B:de gången

PåHvita hästen."
(nlm weissen Rössl")

Lustspeli3 akter af 0. Blumenthal och G. Kadelburg

Personerna

SUOM. TEÄATTERI.

Sunnuntaina Helmik. 19 p. 1899

BRAND.
5-näytöksinen runonäytelmii (7 kuvaelmaa). Kirjoit

Henrik Ibsen. Suom. Kasimir I.eino.

Brand
Hanen äitin
Einar, taidemaalari
Agnes
Vou.ti
Lääkäri
Rovasti
Lukkari
Koulumestari
Gerd . . .
l:nen talonpoika
Hanen poikansa
2:nen talonpoika
Mustalaisvaimo
Eras runnen
■Kirjuri
Kiusaaja erämaassa(

Toiminta tapahtuu

Pitemmät väliajat: 3 ja 0 kuvaelmain jälkeen
Ihan lyriyt 2:a kuvaelman jälkeen.
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som skrifver såväl rysk som vanlig1 skrift
Finnes på lager hoscö

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,pd

Generalagenter förFinland & Skandinavien KA S 11-ETABISINTE'
edel! V. C. Branch.Utmärkt hårreningsrci

»Doktor Hornborgs Hårt HAGELSTAMS JOKHANDELnktur" N. Esplanadgatan 19 Privatbankens hus
Hindrar mjällbildning och (Hotel Kamp.)

1 tr. upp
hårets affallande§800

0000
00000000
0000

Rekommenderar sigPrispr flaska 3 mk Förbättringar äro numera vidtagna å så- XftX
hos den ärade_. j^^\\<vx^B

väl kontorsbläckhornet <*<4* publiken/#f 3Non plus ultra'

fJTÖ %11AnAlf* Specialité.
som W-^ Dräkter för sa=

Vilhelmsgatan N:o 5 :<sdRullpentorkaren. longen

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert Table d'hote & å la carte.
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'
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BAKALD WASASmiINAS Blomsterhandel, skilnadek 4.
!"

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

Firma H. Ellmin
9 Alexandersgatan 9.

CtaffltfsHiiiSu
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2 Telef. 491

Finsk Konstslöjd Dtställuing
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.

JULIUS SJÖGREN
mikaelsgatan 4, Centrals bus.

Ylle- och trikövaruaffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinlandfor

Filharmoniska Sällskapet

54-:de

populära }(or\serten.
Tisdagen den 21 Februari kl

Societetshuset

Program
Ouverture tillop. „Wilhelm Tell
Preludium och vals

II (Sveridsoi
för violin A

b) Der Zephir" j |Hubay.
(Hr Hua-o Olk.)

BODEGA ESPÅNOLA
Helsingfors

Försäljningipartioch minut afendast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA,

Ständigt lager af färdiga

BAIMKLADKR.
Beställningar emottages,

Nya Bamgarderoiiesi
2 Mikaelsgatan 'J^^^HLarsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

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

Telefon 20 27

jSIJstletoolagot

IIIIS
29. Fabiansgatan 29

Generalagent för Liberty C:o. Zunt. London
Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobelintyger, kre-

tonner m. m. Engelska lampor och metallvaror. Möbler
& mattor. Konstnärligt krukmakeri

Uppfyller säkert sitt ändamål
Erhålles öfverallt

Paus

Telefon 13 75

JARNSANGAE 0. MADRASSER.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandersgatan50.

EMIL REHNBERG.
OBS.! Fullständiggaranti

Scéne religioso

Polonaise

a) Romans

Oarmen-suitc

Wasa marsch

inträngt till festen. De upptäcka ej
Romeo Och Julia, Romeo, som håller sig dold. Julia vill

redan följande dag med kyrkans band
Prolog. En osynlig kör sjunger om helga deras förening.

det familjehat, som fordom lagade mel- Tredje akten. Romeo och Julia vi-
lan släkterna Montagu och Capulet i ga3af pater Lorenzo i dennes cell.Verona, och om den olyckliga kärleks- Tablå. Stefano, Romeos page, söker
förbindelsen mellanRomeo Montagu och sin herre och sjunger en nidvisa pä
Julia Capulet. En -tablå visar de igatan utanför Oapulets hus. Han igen-spelet deltagande personerna. kännes af Oapulets husfolk, och ord-

Försfa akten. Tili en lysande fest, vexling uppstår, hvari Stefano under-som af Capulet gifves till hans dotter stödjes af Mercutio. Mellan denne och
Julias ära, ha Romeo, Mercutio och Tybald kommer det till handgemäng.
andra ädlingar af släkten Montagu i Mercutio såras. Romeo inkommer och
ungdomligt öfvermod, maskerade skaf- i harm öfver sin frände Mercutios dödfat sig tillträde. Här ser Romeo Julia, utmanar han Tybald och dödarhonom,
och hos båda. väckes genast kärleken. Ögonblicket därefter fasar han för tan-Romeo drager sig tillbaka, då han får ken, att han dödatJulias frände. Her-veta, att Julia är Capulets dotter. Ty- tigen kommer, han är bedröfvad öfver
balt har emellertid igenkänt arffienden de båda mäktiga släkternas ständigaRomeo och villstörta emot honom, men fäjder och dömerRomeo att gä ilands-
hålles tillbaka af Capulet, som håller flykt.
gästvänskapen helig i sitt hus. Julia Fjärde akten. Romeo är om nattenvet, att, om hon ej får tillhöraRomeo, hos Julia och har fått hennes förlåtelsehennes brudsäng skall bäddas i för Tybalds död. Kärleksscenen. Vid
gratven. inorgonrodnadens första strålar försvin-Andra akten. Trädgården utanför ner han på sin repstege från fönster-Juhas balkong. Romeo klättrar öfver balkongen. Pater Lorenzo och Capulet
inhägnaden; Julia står på balkongen, inkomma. Julias far förkunnar, attCapulets husfolk genomströfva trädgflr- hon redan samma dag skall vigas vidden, sökande efter den Montagu, som grefve Paris. Patern gifver henne i

Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-
bolaget iFinland Helsingfors.

Fotografiska, artiklar
Fonog-rafer.

hemlighet en sömndryck, som framkal-
lar skendöd. Hon skall då anses som
död och föres tillgrifthvalfvet,dit skall
Romeo komma, väcka henne, och båda
skola fly långt bort.

Tablå. (Uppföres icke). Bröllopsfest
med dans. När Paris närmar sig för
att sätta ringen på Julias finger, börjar
sömndrycken värka och innan kort lig-
ger Julia utan tecken till lif.

Femte akten. Julia har som död
förts till grifthvalfvet. Lorenzo, som
sändt Stefano med bud till Romeo, om
hvad som passerat, får veta att denne
anfallits och sårats af Capulets folk,
sä att han ej kunnat fortsätta färden.
Lorenzo går att sända ett nytt bud.
som dock ej heller skall träffa Romeo.
Denne uppbryter grafhvalfvets dörrar
och kommer att söka den döda Julia.
Han är förtviflad och trycker en sista
kyss på hennes läppar, hvarefter han
tömmer giftflaskan. Julia vaknar och
tror, att han kommit för att hämta

henne till flykt. Han säger henne alt
och segnar ned döende. Julia stöter
dolken i sitt bröst och de dö tillsam-
man, anropande Gud om nåd.

-«""►-

Martha,

Första akten. Lady Harriet, drott-
ning Annas kammarfröken och gunst-
ling, täres af ledsnad. Förgäfves sö-
ker Nancy, hennes förtrogna,att muntra
henne. Hofstallmästaren, lord Tristan,
ladyns kusin, inviterar henne till flere
slags förströelser: spatsertur, karusell-
ridt, färd på sjön, men ladyn är icke
benägen för några af dessa anbud.
Man hör en skara tjänstflickor draga
förbi under skämt och gamman. De
skola begifva sig tillmarknaden iEich-
mond för att söka sig tjänst. Ladyn
får en idé. Hon vill förklädd blanda

CLEYELÅND
är den bästa velocipeden

Paus

N:o 1

som finnes är

-*--*-

x/a 8 e. m

Rossini

Saint-Saens
Massenet

Liszt

Wagner

Bizet
Ole Bull

Collan

ENGELS

!j> fi'J ('

skodonabsolui vattentäta^^jÄVvl

fIW OSK.DURCHMMCS
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U Id iKONRA i»Aå^UttiUåiiååål44kåÉlM
Hagasundsgatan 2

snedt emot Brandkårshuset Prenumerera
*&* Flor på

stort sortiment. PiriilÉiglu s a v
af siden och sammetsbrokad

per telefon N:o 13 57 kl. 12—4
Kragar & Boas

af fjeder och plym Prenumerationspriset för säsongen
■—maj) inklusive hembärning(sept

Franska handskar,
Fmk S:Fichus, Cravatter,

per månad 75 penniJahoter,3lerveilleux
Sammet, Chiffon,

jj&HT" Annonser emottagas å ProgrambladetsHattar, Baretter,
kontor Mikaelsgatan 1, 2 tr. upp (L'Urbaines kon-Skinnmössor, tor) kl. 12 4, tel. n:o 13 57

Sorghattar m.m.
a—ma—

Allt till billigaste priser.

0000ÖO0OO Interna ionella OlycksfallsförsäkringsBorjja-Porter.

*5*

Vällagrad
Välsmakande

Efterfrågad,
Omtyckt

.QQOOQQOQ

Bamdrini dtestaurani

i3
Champagne

Mon^deßruyére
prrar handlandA säljes iminut hos d(

1 & restaura- 8*Serveras å
tioner. Partilag

9 ■Ernst Tolfander.
S. Maqasinsqctan 3. Tel, 18 43

111

M. ■

Nya Glasmagasinet,
Mikaelsgatan 3. TelefonI930
Ibrist på utrymme realiseras un-

der januari och februari månader ett
större parti Glas- och Porslins-varor,
ni, m. från io proc. t o. m. 20proc. rabatt

skar Alexsiz

kett tror att han hav att göramed den

onde själf och skyndar bort. Lyonel
inträder. Han sörjer öfver Marthas
flykt. När han får se lady Harriet,
vill äfven han taga sinahusbonderättig-
heter i anspråk. Han ropar pä hjälp.
Ladyns följeslagarinnor tro att Lyonel
är från vettet. Han gripes och fängs-
las på grund af sina vanvettiga utbrott.
Idet han föres bort,ber han Plumkett
till drottningen framlämna en ring, som

genast torde befria honom från olor-

tiänt straff.
Fjärde akten. Ladyn förkunnar for

Lyonel att hon själf, djupt rörd af ån-

ger framlämnat hans ring till drottnin-
gen Lyonels fader, grefve Derby,

hade blifvit oskyldigt förvisad ur lan-

det Drottningen har åter förlänat

sonen hans stamträd. Ladyn ber nu

att han måtte emottaga hennes hand.
Men Lyonel vägrar att mottaga detta

anbud Denna hand hade lagt

honom i bojor. Han kastar drottmn
Z gåfva för ladyns fötter och skyn-

och räcker henne nu förtjust sin hand
och Plumkett skyndar att förena sig
med Nancy.

-♥♥-"+-

Notiser.-—
Fest för Gerhart Hauptmann.

En bankett till Gerhart Hauptmanns
ära var nyligen å Hotell Continental i
Wien anordnad af den filosofisk-histo-
riska sektionen inom vetenskapsakade-
mien, hvars prisnämd tillerkänt förfat
tåren G-rillparzer-priset. Presidiet för-
des af akademiens president, geologen
Edvard Suess, vid hvars sida heders-
gästen hade sin plats. På en vägg
hängde en tafla återgifvande en scen
ur författarens mycket omskrifna skå-
despel Väfvarena".

Prof. Suess hälsade Hauptmann i ett
längre tal. Han framhöll, att inuva-
rande tid bland författare endast den
dramatiska skriftställaren vann gehör
hos alla samhällsklasser; dettastegrade
år från år de dramatiska författarnes
betydelse och värdet af en god scen.
Hauptmann hade som författare ransa
kat rötterna till all mänsklighet både i
nutiden och i den gréa forntiden Han
hade som förlattare tillämpat naturfor-
skarens stränga metod och iFuhrmann
Hensohel" skapat ett mastervärk, för-

skräckande och uppskakandegenom sin
värklighetstrobet, liksom äfven den
stränga naturforskningens resultat gripa
människan starkare än fantasibilder.
Tillerkännandet af Grillparzer-priset
skulle vara honom till ett bevis pä att
man i kejsarstaden vid Donau med in-
nerlig glädje och tillfredsställelse häl-
sade hvarje nytt arbete, livarmed den
tyska literaturen riktades.

Hauptmann, som icke är någon ta-
lare och var mycket besvärad, svarade
med några få ord långsamt och hackigt.
Han tackade för den ära, akademien
bevisat honom och yttrade bland annat:
I det ni icke nekar en till sig själf
hänvisad oberoende konstnärsnatur er
hyllning, hjälper ni till att äter lösa
den tyska konstens, Dornro.se, ur sin
förtrollning och kraftfull skönhetsvår
må en gång bli er belöning".

Burgteaterns direktör Sclileuther be-
tonade hvilket stort inflytande den från
Wien bördige språkforskaren "Wilhelm
Scherer utöfvatpå Gerhart Hauptmann.
Han tackade därpå författaren för att
denne förhjälpt honom till hans för3ta
stora literära seger som Bnrgteaterns
direktör. Schleuther slöt med ett lelve
för akademien, inom hvilken veten-
skapen trädt i nära beröring med lite-
ratur och konst

"— 4>— "

sig bland markna
Nancy och lorden att äfven anlägga
förklädnad och följahenne.

Scenförändring. Marknadshvimlet är
i full gång, när ladyn samt Nancy och
Tristan anlända till platsen,alla ibond-
dräkter. Ärrendatorn Plumkettoch bans
vän Lyonel fatta tycke för de uoga
flickorna. De städja demisin tjänst
°ch föra bort dem, trots Tristans ener-
giska protester.

Andra akten. Ladyn "och Nancy in-
träda, följda af de unga landtmännen.
Ladyn bar antagit namnet Martha,
Nancy kallar sig Julie. Husbönderna
»ro betagna ide täcka tjänsteflickorna,
tast de icke ens kunna sköta spinn-
rocken

Lämnade ensamma rådslå de unga
damerna huru de skola kunna slippa
"rån äfventyret, då Tristan ankommer° ch hjälper dem att undkomma, riurn-
kett märker för sent deras flykt oc;h
uppmanar sitt husfolk att skyndsamt
B°ka taga fast rymmerskorna.Tredje akten. Plumkett sjunger en
?ang till porterns lof, och går därpä in

värdshuset En mängd unga damer,
Wtiörando drottning Annas jaktfölje,
anlända, bland dem Nancy. Plumkett,°m nu kommer tillbaka, igenkänner iw«K>y siQ {örrymda tjänarinna. Han
!J . ta§ a henne tillbaka, men hindras
J^*11 af damernas jaktspjut. Plum

*h.-i

Aktiebolaget iWien
meddelar billigast olycksfallsförsäkringar.

Generalagenturen Tör Finland: Mikaelsgatan I.
(L'LJrbaines kontor.)

kostymer

täMMhMéM

Hl Franska Lifförsäkringsbolaget g|

|§ Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. ||)
(^ Garantifonden: 98 miljoner Frcs. |^)
<Äj|j Bolaget meddelarfördelaktiga försak- |g)j

ringar af alla slag. Genom samarbete med jS£'!§"? sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
{(fä* baiiie et la Seine beviljas de försäkradevid gjj)

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, Jp£ijisp hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för-
rfg| "krade och hans familj, som ock de per- jKV
igf gjiier, med hvilka han står iaffärsförbin-
<§& delse för den oundvikliga förlust, som en fä&s
§ sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- £55j)

ler enolyckshändelse medföra. Bolaget efter- ]S?
skänker nämligen, såsom allmänt bekant,

'(s§) premierna för hela sjukdomstiden och utbe- @jh\
taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot-({ii-i lig och resten vid dödsfall. \z£/)

(^ Bolaget LTrbaines försäkringar äro |gS)därför särskildt att rekommendera för lier-(^ rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
större affärsföretag genom lifförsäkring, 09))
emedan sjukförsäkringen motvärkar de led->5^ samma störingar svårare sjukdomsfall all-

tfgg tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- &ffi)räk Ses" oc^ förlagsmanstora förluster.
l^S För dessaväsentliga fördelarerfordras-^ icke några extra premier utan endast att @Sh
;*K den försäkrade afstår från den årliga vinst- *§£
i^^ andelen.
(®ä Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1 @ft\

# (Barlvon ||

WtWWfWf
Hulda Lindfors

Korsett

Sundhetsiif

Helsingfors, Berggatan 10,

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

l_«IPIIIII_l_l«__i_ll|i|ll_
Franska Lftörsäkringsbolaget

Is'Bi?baine.
Generalagenturen för Finland: Mikaelsgatan I

V. Helanders
Vin & spirituosahande!

Wilhelmsgatan Nio 4'

Innehafvare L. V. Relander. Telefon 1803
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W:m, EKBERG. Gognac- Punsch- och Vinhandel. Åfexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

ALEXANDERS TEATERN.
<3taliQnsßa (Bperan.

Söndagen den 19 Februari
kl. 7 Va e. m

gifves bakteriedödande

Romeo ocb Julia.
Opera i5 akter af Jules Barbier och Michael Carré,

Musiken af Ch. Qounod

Personerna

5d <*■
v-rt

2 t« o
o m#
0 iä t=i
K ge

S.'r Rusconi.
S:ra De Späda,
S.'r Ookinis.„ Bonfante.
S.'ra Sarudgio.
S:r Salassi.
„ Gandolfi.

Capulet
Julia, Gapulets dotter.
fiomeo. . . . . . .
Mercutio
Stefano, Romeos page.
Tybald, Capulets brorson,
Pater Lorenzo....
Grefve Paris ....

S.'r Oerri,Gregorio, betjont hos Capulet
Hertigen af Verona....
Gertrud, Julias amma. . ,
Benvolio

„ Baldini.
S:ra Bruna.

Damer och herrar. Anförvandter till husen
Montagu och Oapulet.

Scenen är iVerona i14 århundradet,

Iförsta aktennya dekorationer utförda af
herr A. S. Skobjeff.

Kapellmästare: E. Esposito Eegissör: Micos-Urbano

Början sker kl. 7 Va e. m
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Ziehrei
Bayer.
Offenbach

Neswadba,
Richter.

A.uber
Strauss.
Labitzky.
Resch
Spindler.
Mestrozzi

Herman Lindell.
Specialaffär för

41fH JLrtist" och Mitttiaterial^l
(Birfå&l6&Sti6få såväl som hvarje sias? af €$Hmafer£al

bör man naturligtvis alltid köpai

M IIitmaterialicbandeln l€
enär densamma såsom varande SPECIAL-AFFÄR" ovillkorligen erbjuder

största garanti för bästa vara

GeodetiskaO^Matematisk^&
Östra Henriksgatan

Finlands enda specialaffär iförenämnda artiklar

Grlö&jritnin&sapparatenl

■®«^JUIiU den bästa
är ovilkorligen

den bästa
erhålles endast hos Herman Lindell, Helsingfors

M

Brefpapper
iSfl rikhaltigaste lager af utländska och inhem-
ÉJÉj ska sorter, linierade och olinieradc^^M

Firmatryck utföres billigt.

Dahlbergs Pappenihandel. 11
Alexandersgatan 15. p*|

"K/fed högvederbörligt tillstånd

J^ af Kejserliga Ryska Medi-
cinalstyrelsen i S:t Petersburg
säljes det af framstående bakte-
riologer vitsordade och härintills
oöfverträffade
medlet

Stomatol
För tändernas och munnens vård

i de flesta apotek och drogvarv-
magasin i hela Ryssland samt i

§ Finska Bokhandeln i S:t Peters-
burg

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

Kontor & lager

S:t Petersburg,
Liteini prospekt N:o 15

Fredr. Edv.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52
Helsingfors

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Qrchester
G. Richter.

Måndagen den 20 Februari 1899

åuq. hk HartwalL I
Mineralvattenfabrik 1

står I
■uiider kontroll af filo- |
Bsoiie doktor Hj. Modeen. j_ s

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Söndagen den 19 Februari 1899

Program.
Sohönfeld-Marscli. .
EVohe Laune, Walzer
OuvertureVer]obungbeiderLaterne
Nimm sie hm, Polka
"Wie schön bist du, Paraphrase .
Spiegelbilder, Potpourri ....

7. Ouverture Der schwarze Domino"
8. Juristen Ball-Tänze, Walzer . .
9. In der Gebirgsschenke. Idylle. "

10. Humor-Potpourri
11. Husarenritt, Tonbild
12. Lumpenball, Marsch

Nederlag

Program.
1. Barrison-Marsoh
2. La Fiancée, Walzer.....
3. Ouverture ,Barbier von Sevilla
4. Concordia, Polka
5. Elisen Gavotte
6. Puppenfee, Potpourri ....
7. Ouverture nEgmont"
8. Dootrinen-Walzer «-'
9. Cavatina, Violin Solo

vorgetr. Fri. E. Fränzel.
10. Was konimt jetzt? Potpourri . .
11. Ständchen auf der Lante . . .
12. Freundschaft hooh, Massch. . . .

Drescher.
Waldteutel
Eossini
Strauss.
I.Eiohter
Bayer

Beethoven
Strauss.
Baff.

Kral.
Wetaschek
Richter.

Sadu å 20 p:i

Efvira a 15 o-i

Wilhelmina aTelefon 169,

15 o:i

hos

Jacob Remeke

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

. G. Richter.
Tisdagen den 21 Februari 1899

Progr a m
Ertl
Strobl

1. Feuerwehr-Marsch
2. Telegrafische Depeschen, Walzer
3. Ouverture E<lelweiss" . . .
4. Bitte schön,Polka
5. Triumpfmarsch Aida" . . .
6. Mikado-Potpourri

Komzak
Strauss.
Verdi.
Sullivan.

; <)uvorturc ltienzT^^^^B8. Wiener Fresken, \ValzeH
9 Em Traum, Violin |!-^^^^^^^|

vorgetr. Fri. l^^inz^^^^^^^^H10. Es kommt em Vogel geflogen nadit^^^Hverschiedenen Meistern licarbeitetBilz^^^^B1. Thema. 2. Beethoven. 3. Bach. 4. Mozart. 5.
Hayden. 6. Strauss. 7. Verdi. 8, Militgminsik<MVTeve^beer. 10. Mendelssohn. 11.
12. iI.(M-.hlan(l,skl;inire->ljTsrlH

MÄN LINDELL
Erityisliike

instrument

H:fors 1899, Huvudstadsbladet

Ekberg,

ALEXANDERS TEATERN.
<3ialiensßa ©pcr an

Tisdagen den 21 Februari

kl. 7,30 e. m

gifves

jVlarffya.
Opera i4 akter och 5 tablåer. Mtisiken af F. Flotow.

Personerna
Lady Harriet Durham, drottnin-

gens hofdam S:ra De £Bpada.
Lord Tristan Mikleford, hennes

kusin S.T Oerri,

Nancy, hennes förtrogna S:ra Saruggio.
Lyonel S:r Cokinis.
Plumkett, rik förpaktare „ Gandolfl
En domare „ Baldini
En skrifvare

Possessionater, arbetare, jägare, drottningens följe,
pager, betjening m. m

Handlingen försiggår iLady Curhams slott och
i trakten af Richmond

Kapellmästare: E. Esposito Regissör: Micos-Urbano,

Börjas kl. 7Ifc e. m

Wagnor
Strauss,
Belizar.

5 HE
Caiteilia ja Piirustustarfseita

seka kaikoniaatnisia
ostetaan tietysti aina

«9» Piirustustarpeldeiåaupasttt mm
Siitä syystä etta se ERITYIS-LIIKKEENI välttämättömästi tarjoaa

suurmiman takauksen tayaranhyvyYdestä.

Matemaatillisia k Geodetillisiä ttjökaluja
Itä Henrikinkatu.

Suometi ainoa erityisliike edellä mainituissa osissa

Miilipiirustusl&itG
on välttämättö- C^f^U on välttämättö-mash paras ^OllCi mästi paras

saadaan ainoastaan HermanLindeWilVd, Helsinki
va Trycker!

Asch.
Millöoker
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