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'.ötFinland, Hagas undsgatan ?.,

ogram*
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter./ BAD\
/ CENTRAL.\

/ Varmlnfts- och \
/ Isasängbad rekommenderas.\ Utgilves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 72 Onsdagen den 22 Februari.

DANIEL NV BLIN, FOTOGEÄ P, Fabiansg. 3%
SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 22 Februari 1899
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Alladagar HÖtelKällipMiddagskonsert gQmorfe^r
från kl. 724— 726 e. m.

STAHLBERGS ATELIER.
lacob £jungqtästs fotcgfaflsKa Htelier

flkxastdersg. w (ing. fr. Ragaswitas9. 2.)
Utför omsorgsfullt ocb till billigapriser allt fotografiet arbete såväl

mom som utom atelieren. tmm us*'Elektriska Affär,
ifl 34 T«l 097 H;fi

AktaAxa LindholmTelefonledningar,
Ringledningar etc, etc

yiner och spirituösa
direkt importerade från utlardethos

Hjelt & Lindgren.
irlcäfi ignst Tapisseriaffär,

Alexantlersgatan 7. Telef. 6 38.
dsför

Unionsgatan 17

nu nord.MA.GA.SUSf
?ÖTnaKsLei,, aro.eiril3ca,i3.©ls.«a-

I>© VärldssToo

6llen Cammclins jt $$Coluintoi*h
4fs %$ Hartford &

$ 4QE> VedetteGam & Stickningsaffär
V. Henriksgatan 18.

Filial: St. Robertsgatan 2 €€€$»$£ Velocipederna
tillvärkade af Pope Mfg. C:oRekommenderar sitt välsoiterad

lager af

erhållas numera i
fi f StodPffimnsUllgarner & hemstickade

Yllevaror.
]P Porträtten / vkäkortsformat å S MIM? pr duss

Ingen Föreställning

-4*»K

SKÅNE", Brand-

MA)

\

Henri Marteau

Lördagen den 4:de mars gifver den celebre vio-
linisten Henri Marteau en konsert iUniversitetetsSo-
lennitetssal.

Ofvanstående porträtt af konstnären är från
hans senaste besökhärstädes. Vi skola framdelesmed-
dela ett nyare konterfej af macstron.

SUNDSTRÖMS fotograflatelier
Fabiansgatan 27.
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SUOIH. TEÅATTERI.

Keskiviikkona Helmik. 22 p. 1899

Johannes.
Murhenäytelma s:ssa iäytökses-ä (6;si kuvaelmaa ja proloogi.)
Kirioittanut: Herman Sudermanu. Suoment. Irene Mcndclin.

Herocies Antipas, tetrarkka (ialileassa Axel A!ilberg.
Kirsti Suonio.
Katri Rautio
BenjaminLeino

(Evert Raonio.
-[Knut Weckman,
Vii^aaki LatLu.
Kaarle Halme

fOakari Salo.
)Pietari Alpo

Saloine, lianen tyttarensa . . . .
Vitellius, Syrian legaatti ....
Merokles, pnhuja ~l Herodes Antipai:
öabalos, syynalainen J- hoviiuiciii^BJahad, leviitta ) ■■■■
Johannes, kastajaksi kutsuttu .I
Josaphat, i
Amarja, Ij,änen opetusjapsiaanIm:;1 lll:is. i
Manasse, j
Jael,Josaphatin vaimo . . I
Hadidja, palvelijatyttö linnnssa. I
Mirjam, )
Alii, Kalomoii leildtitowmtf^^^^B
Mes111(^m^U^^n^H^i^^^^^^^^^^B
.Tora<■

Hilma Rantanen.
CTyyne Finne'LilliHögdahl.
(.Sirkka Hertzberg.
Mimmi Lähteenoja

/Adolf Lindfort.

/Eino Salmela' raavi PesOiiC{OnniSavola.Pasur, > Jerusaleiriin pc
Hachmoni, )
Simon Gaiilealainen
2-n } galilealainen

-
Halvattu
i'n / roomalainen sotamies2:n t

Raatio.
Ot'o Nftrhi.

..Hnii.Otto
Knut \Veckman.

Vanginvartia JSmo.balinola.
Jerusalemin miehiä ja naisia. Josaphatin lapset. Pääsiäis-

juhlalle vaeltajia. Roomalaisia sotamiehiä. Pappeja.
Linnan palvelijoitaja palvelijattaria
Aika: vuonna 29 j. Kist.

Tapahtumapaikka: Proloogiasa, Kallionkorpi Jähellä Jerusale-
mia. l:ssä, 2:ssa ja 3:asa uäytoksessä Jerusalem, 4:ssä ja

s:ssä muuan kaupunki Galileassa.
l:n ja 2:n sekä 4:n jas:n kuvaelmain välillä lyhyet väliajat

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B
ja loppuu k:lo 11.

>"

i
"V
3\

i

Q9omß

|Ofll

9

ga

5"
ö1

cm

& Lifförsäkringsaktiebolag: G. F. CARIäfJOER.
ANa aftnar

Aftonkonsert
från kl. 8 e. m

G. Tahfs
Ylle & Tncotvaruaffär

/Yo/ra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser
Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-

derkläder.
Ensamförsäljn. af Jouvins & O:o's i

Grenoble världsberömdahandskar.

faåef
Georg Wikströms skrädderi

Östra Ilenriksg. N:o 1.

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

Ihöranvändes.Prisenberäknas myk-
ket moderata,

Kontor Mikaelsgatan N:o 3

1899

J.H.Wickek
VINHANDEL

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

N. Esplai dg. 31
(Catanis hus.'
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Utmärkt hårreningsmedel!
Doktor Hornborgs Hårtinktur"

Hindrar mjällbildning och
hårets affallande
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Pris pr flaska 3 mk

uEIB uIIBuOIS
Vilhelmsgatan N:o 5

Telefon 13 75
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Brudslöjor
kransar, band. spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval hos

Firma H. Elimin
9 Alexandersgatan 9.

Helsiiis Ctiarkuterrs
Smörgåsaffär

£■ Tolpf 491Michaelsgätai^l

Finsk Konstslöjd Utställuing
Mikaelsgatan I

odekorerade föremal lör glöd-
för trä och lädei

Största TTiTJvM
ritning och träskärrrmg^H
Bästa glödritninarsapparatei

Beställningar emottagas tacksamt.

JULIUS SJÖGREN
mikaelsgatan 4, Centrals bus.

Ylle- och trikovaruaffSr.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska
Järnsängsfabriken,
niia Specialfabrik iFinland for
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.

iictydligt billigare än de utländska.
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersg-atan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständiggaranti.

Bohémeiif.
(Les Bohémes)

Första akten. Iett vindsrum har
artisten Marseli inrättat, sig en atelier.— Till honcm kommer poeten Rudolf,
livars lynne är nedstämdt. Rummet
är kallt. Kölden hindrar dem att ar-
beta. Bränslet är slut. Marseli fö-
reslår att kasta stolen ikaminen, men
Rudolf tycker det vore lämpligare ka-
sta Marseils taflapå elden. Nej"! sva-
rar Marsel!, „bättre då att bränna upp
ditt drama". — Denena akten efter den
andra går sålunda uppi lågor.

—
Filoso-

fen Collin inträder genomfru-en, med
ett knyte böcker, hvilka ej togos emot
på stampen," ty det är Julafton. —
Han förvånar sig ölver att finna brasa
hos sina vänner. Han iår 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 pä ett kafé. — Det
klappar på dörren. Husvärden villin;
han kommer efter hyran. — Han får
komma med viikor att blott säga ett
enda or 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, tappar hon sin

kammarnyckel, och ljuset slocknar af
dörrdraget. — Rudolf släcker nu äfven
sitt ljus afsiktligt. — Deras hän-
der mötas i mörkret.

—
Hennes äro

kalla. — Han värmer dem mellan sina,
talande om sin kärlek. — Hon beslu-
ter sig för att tillsammans med honom
och de andra vännernabesökakaféet. —

Andra akten. Ett torg. Invid detta
ett-kafé. —

Bland folkmängden synes
Mimi med Rudolf och de andra vän-
nerna. Alla sammanträffa vid kaféet
och intaga en gemensam måltid. —
Musette, en väninna till Mimi, infinner
sig med en gammal rik man, som pro-
tegerar henne. — Då Musette ser sin
fordne älskare Marsell, gifver hon ge-
nom en sång tillkänna, att hon fort-
sättningsvis älskar honom. För att få
tillfälle till samtal med Marsell, sänder
hon den gamle Alsindor att köpa ettI
par nya skor, ty sina egna påstår hon|

r klämma. — Dä gubben gått,
i skyndar hon tillMarsell, som iförtjus-
f ning omfamnar henne. På afstånd hö-
i res militärmusik. Folkmängden skyn-- dar ät det hållet.

—
De fyra vännerna

) ha iva blott två francs att betala rak-, ningen. Musette räddar dem från- denna obehaglighet genom att be-
i tala räkningen. —

Nu synes solda-
■ ter gå förbi; alla skynda bort. Mar-
i sell och Collin följa efter de andra bä-
i rande Musette på en stol, ty hon har- blott en sko och kan ej gå.

—
Alsin-

■ dor, som återkommer medde nyaskorna
■ ser huru man bär bort Musette och' faller i vanmakt. —

Tredje akten. Stadsporten. Bredvid
en krog. Där har Marsell och Musette
en längre tid haft sin bostad och sitt
uppehälle. Han med att måla åt krog-
värden hans väggar; hon med att sjunga
för honom. Mimi som söker Marsell hit-
tar honom här. Hon beder honomvarasig|behjälplig med att återförenahenne med

Rudolf, som tillföljd af svartsjuka
öfvergifvit henne. Rudolf utkommer
från krogen. Han vill ej lyssna till
vännens bemedliag, ty Mimi är en ko-
kett, hon kastar ögonpåallakarlar; dess-
utom är honmycketsjuk. Hans vindsrum.
kallt och iuktigt som det är, är skad-
lig för hennes hälsa. Hon torde ej
häller leiva så länge mera. — Mimi
som på afstånd hör hans svar, träder
fram och beder honom iett knyte sända
henne det lilla som tillhör henne, men
behålla en liten sidenduk tillminne. —
Nu höres buller från krogen. Musette
och Marseli hafva kommit igräl.

—
De utkomma från krogen skymfande
hvaran. Därpå aflägsna de sig, som
bittra ovänner.

Fjerde akten. Samma vindarum som
i Jörsta akten. Rudolf berättar åt sin
vän att han sett Musette fara förbi i
ett vackert ekipage. Marseli åter sä-
ger sig hafva sett Mimi åka som en
drottning. Gamla minnen uppdyka.

CLEVELÅND
är den bästa velocipeden

Filharmoniska Sällskapet.

Torsdagen den 23 Februari

sin/ont-}\onsert.

BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut af endastäktautlandska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Ständigt lager af färdiga
BARIVKLAIIER.

Beställningar emottages,
Nya Barngarderoben

2 Mikaelsgatan :fl
K. i'MLarsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

serverar b^tetall1 1;irs1 11kHsprit-
finnbadstu, karbad, halfbad,
" o. terpentinsångskåp.

Telefon 20 27.

u^llstiotoolagot

iSIi8
29. Fabiansgatan 29

Generalagent förLiberty 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

-^^

IDer^ndf^iridig^nikUsU^^a^^^^^^i
som linnes är

//A 3131OiVD.
som skrifver såväl rysk som vanlig- skrift

Finnes på lager hos BIJBI>JSJJB>J BSSIABJBBS
BSUaSJjnjIO^JJB} ÜBBUJJBA BBJÄBJ^Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter förFinland & Skandinavien LSKA S UD U- ETABLISSEMENTET

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

1 tr. upp
~^K» «^_-

<jy Rekommenderar sig
äradeFörbättringar äro numera vidtagna å så-

väl kontorsbläckhornet
publiken

Jp//T\ .'"-. S^^^^l

Non plus ultra
__________________________HilPx^*_

■//te'te..//Vi\S>

Specialité.
som

Dräkter för sa=RuSlpemorkaren. longen

ftonkonsert, Tabie cThote & å la carte.
= "' i«ii">IIIUIIMIIIIMlllM»UJi

iFotografiska Handels- och Fabriksaktie-
bolaget i Finland Helsingfors.

IFotografiska, artiklar
OCll

Fono&rafer.
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//A^jjry 0^ skodonabsolut vattentätai\£l_Y\

kff^( TEKWO KEMISKA FABRIKHELSINGrORS.V^J^i
\V^|^sl?-is)jiAE|s3i( eUs'i\\Ke\\d'^A'/J^^//«f/J§Sw
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XEUPJiHL GRENjorr Genuine Arraks PunschA
Ul 16 iRONRÄ Folkteatern.

Hagasundsgatan 2 (Studenthuset)
snedt emot Brandkårshuset

Onsdagen den 22 Februari kl. 8 e. m

-*" Flor """" För 4:de gången

stort sortiment. Nerkingarne.
F°lkp.jes i 3 akter med sånS af A. Anrep. Musikenaf C. Littmark.glu s a v Personerna

af siden och sammetsbrokad.
Sven Jansson i Lekhyttan, sexman.öven Lans son, student,
Lasse

' sexma
)
iw syster> *& bergsmansenka,

Olle Lek, student / hennes söner.
Stina, hennes piga.Stål, brukspatron.
Selma, hans dotter.Mamsell Bom, guvernantIngeborg, vallflicka.Osting f. d. soldat,nu kyrkovaktare.En betjänt.

Kragar & Boas
af fjeder och plym.

Franska handskar, Folk af begge könen.Händelsen tilldrar sig vid Lekhytte by iVesterNerrike.Fichus, Cravatter,
Emellan l:sta och 2:dra akten anses 2 månaderoch^ emellan 2;dra och 3:dje omkring 1 år hafva för-Jahoter,3lerveilleux:

Dörrarna öppnas kl. 7,8 e. m. Representationenbörjarkl. 8 e. m. och slutar omkr. kl. V-, II e. ni.Hattar, Baretter,
Skinnmössor,

Mörkblåa biljetter
Sorghattar m. ni. Biljetter säljas alla dagar fr. kl.

10—4 iO, W. Laurents tidningsdepot samt
representationsdagen äfven å Studenthu-
set fr. kl. 5 e. m.Allt till billigaste priser.

000000000
Borgå-Porter.
Vällagrad.

Välsmakande
Efterfrågad,

Bamßrini cftesfauranl

Sammet, Chiffon,

Internationella Olycksfallsförsäkrings

Omtyckt

Aktiebolaget iWien
meddelar billigast olycksfallsförsäkringar.

Generalagenturen Tor Finland: Mikaelsgatan I.
(L'Urbaines kontor.)

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

Guldmedalj i Paris 1889.

y^kMåMiéM
M^^m^mmmmm^i^^^^MMMMMm^^,
m is»"»' mmFranska Lifförsäkringsbolagetm #m LUR B Al NE, i
H Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.(^ Garantifonden: 98 miljoner Frcs. @jh
<"(g| Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- gjk>^ ringar af alla slag. Genom samarbetemed §£iJJSp sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-

l»ai<ie et la Seine beviljas de försäkradevid jgJVisjukdom och olycksfall särskilda förmåner, |g^(JiSp hvilka fullkomligt säkerställa såvälrten för-
ritfö 1 "krade ocli hans familj, som ock de per- @%

s^ner, med hyilka han står iaffärsförbin- 5^(jJS delse för den oundvikliga förlust, som en

t sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-
ler enolyckshändelsemedföra. Bolagetefter- a;
skänker nämligen, såsom allmänt bekant,

'ftfö premierna för hela sjukdomstiden och utbe- Sjh-
taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- ]ä^
lig och resten vid dödsfall'. fs§/

(^ Bolaget L'Urbaines försäkringar äro &h
därför särskildt att rekommendera för her- 3j?(^ rar aifårsmän, då det gäller att säkerställaflj& större affärsföretag genom lifförsäkring', @k,
emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- Ig?
samma störingar svårare sjukdomsfall all-

(fg& tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- jgJJ)Vji ges- och förlagsman stora förluster.>Jisp För dessa väsentliga fördelarerfordras
icke några extra premier utan endast att gg))
den försäkradeafstår från den årliga vinst-
andelen. \0!rfg| Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1 @Jb

É Sarlvon éfinorring. @

ffWfFIWfWf
Hulda Lindfors

Korsett

Sundhetslif

Helsingfors, Herggatan 10

Telefon 2158.

kkl Champagne

j3 Mont de Bruyére
säljes i minut hos de flesta Herrar handlande

Serveras å alla större hotell & restaura- g
tioner. I'ni-lihj^^^^^^^^^^^^^^ k!

Ernst Tollanrier.
5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

Vännerna blitva upprörda. Rudolf ta-
ger fram en halsduk, - - Marseli ett
band. —

Dessa pjeser äro för dem
»ära klenoder. — Isina sångerbedyra
"fl att de fortsättningsvis hafva sina
tärnor kära. — Det är middagstid, men
ingenting finnes att stilla hungernmed.

Chaunard och Collin infinna sigmed
wöd och en sill. — Af den enkla mål-Men, som tyckes dem vara lukullisk,
bWva sinnena gladare, - - man håller
tal och dansar. Under dansen uppstår«tl låtsat gräl mellan Chaunard ochUllin, Tvisten afgöres i en komisk
uell.

__ nu ingnnersjgMusette. Hon
berättar att Mimi, som är på vägu)är svårt sjuk. Hon har lämnat sin
"ye tillbedjare och vill dö hos Rudolf.
tian skyndar att leda in henne. Vän-wrna lägga henne påen säng, somlyf-w fram. Musette och Marseli, rörda
2 *mis svaghet, skynda bort för att

åt M-
Varma I>lagg) °° h medikamenter

'___ Ilmi> som fryser och är s^juk.
|7 Under deras frånvaro för-

Mimi och Rudolf sin kär-lör hvarandra, en kärlek som
åt1g Upphört- -

■ Musette och Marsell
rko»nam, med ,Icm äfven do andra

bJerna- IRudolfs armar dör den
Im8ansvärda Mimi, saknad och be-gläte» af alla.

*<""►

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 till marknaden i Rich-

mond för att söka sig tjänst Ladyn
(år en idé. Hon vill förklädd blanda
sig bland marknadshopen och tillsäger

Nancy och lorden att äfven anlägga

förklädnad och följa henne.
Scenförändring. Marknadsvimlet ar

i full gång, uär ladyn samt Nancy och

T istan anlända tillplatsen alla t bond-
räkter.ArrendatornPlumkettoch an

vän Lyonel fatta tycke for de unga

fl ekorna. De städja dem isin tjänst

Sfbia bort dem, trots Tnstans ener-

gitÄ och Nancy h,

. i „„ia_ t namnet luaitna,
Ladyn har antag HusbönderuaNancy kallar sig Juiie.

fast de icke ens kunna sköta spinn-
rocken.

Lämnade ensamma rådslå de unga
damerna huru de skola kunna slippa
ifrån äfventyret, då Tristan ankommer
och hjälper dem att undkomma. Pluin-
kett märker för sent deras flykt och
uppmanar sitt husfolk att skyndsamt
söka taga fast rymmerskorna.

Tredje akten. Plumkett sjunger en
sång till porterns lof, och går därpå in
i värdshuset. En mängd unga damer,
tillhörande drottning Annas jaktfölje,
anlända, bland dem Nancy. Plumkett,
som nu kommer tillbaka, igenkänner i
Nancy sin förrymda tjänarinna. Han
vill taga henne tillbaka,, men hindras
därifrån af damernas jaktspjut. Plum-
kett tror att han har 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 sina husbonderättig-
hetor i anspråk. Han ropar på 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 enring, som
genast torde befria honom från oför-
tjänt straff.

Fjärde akten. Ladyn förkunnar för
Lyonel att hon själf, djupt rördaf ån-
ger, framlämnat hans ring till drottnin- j

b r.

gen. Lyonels fader, grefve Derby,
hade blifvit oskyldigt förvisad ur lan-
det. Drottningen har åter förlänat
sonen hans stamträd. Ladyn ber nu
att han mätte emottaga hennes hand.
Men Lyonel vägrar att mottaga detta
anbud. Denna hand hade lagt
honom i bojor. Han kastar drottnin-
gens gåfva för ladyns fötter ocb skyn-
dar ut. Ladyn besluter att använda
ett annat medel för att återvinna Lyo-
nels kärlek.

Scenförändring. Man är sysselsatt
att ordna tält, bänkar o. s. v. liksom
på marknaden iRchmond. Några ko-
stymera en arrendator till domare. La-
dyn och Nancy uppträda isina bond-
kostymer. Lyonel får se. sin Martha
och räcker henne nu förtjust sin hand
och Plumkett skyndar att förena sig
med Nancy.

Notiser.
— Marcella Sembrich, den äfven

härstädes kända framstående sångerskan
har nyligen firat stora triumfer iNew-
york i ..Barberaren i Sevilla" ech
„Traviata".
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J^ealisafioiil
Nya Glasmagasinet,

Mikaelsgatan 3. TelefonI930

Ibrist på utrymme realiseras un-
der januari och februari månader ett
större parti Glas- och Porslinsvaror,
m. m. från io proc. t. o. m.20 proc. rabatt.

Oskar Alexsiz.

\m^samimasm Franska Liftörsäkringsbolaget

b>'Bt?baine.
Generalagenturen för Finland: Mikaelsgatan I

V. Helanders
Vin & spirituosahandel

Wilhelmsgatan Nio 4'

Innehafvare L. V. Relander. Telefon 1803

■
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liifed högvederbörligt tillstånd
S af Kejserliga Ryska Mcdi- sSéaliGuslia ©pcr an,

O >s \o Italienska ©per anO O>> a= Cl,
o _>. " cinalstyrelsen i S:t Petersburg Torsdagen (len 23 Februarii- °- 303 r, Onsdagen den 22 Februari säljes det af fi'amstående bakte-

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

bakteriedödandeoöfverträffade gifves
obs! gifves för sista gången medlet

iyä©i j?Trici"Bohémelif. Opera i 4 akter ooli 5 tablåer. Musiken af F. Flotow.
(Les Bohémes.)

Personerna
Operai4 akter Musiken af Puccinig 5

öFö^ändenja^ocrw|iunnon^åiT
Lady Hamet Durham, drottnin-

gens hofdam S:rä De Späda.
Pers onerna de flesta apotek och drogvarv-

Lord Tristan Mikleford, hennesRudolf, poet. S.'r Bovero ihela Ryssland samt i kusin S.'r Cerri
Chaunard, musiker „ Bonfante

i S:t Peters- Nancy, hennes förtrogna S:ra Saruggio.
H t? O „ BaldiniBenoi, gårdsegare Lyonel S:r CokinisSalassiParpignole burg Plumkett, rik förpaktareMarseli, målare „ Broggi-Muttini Nederlag En domare BaldiniOollin, filosof „ Eusconi

En skrifvare
Alsindor „ Cerri Wilkens & Petersen, S:t Petersburg

Possessionater, arbetare, jägare, drottningens följe.Musette S.'ra de Späda, 0. Mistowz, IVloskau pager, betjening m. mMimi S.'ra Sangiorgio.
Handlingen försiggår iLady Curhams slott ochEn sergeant S:r Baldini Kontor & lagei i trakten af Richmond

i Paris 1830Handlingen försigg
O)
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SSc: Liteini prospekt N:o 15

Kapellmästare: E. Esposito. — Regissör: Micos-Urbano,Kapellmästare: E. Cooper Regissör: Micos-Urbano

Börjas k!. 71M e. m Början sker kl. 7 lh2 e. m

Q- LO Fredr, Edv. Ekberg. Åug. Ludv. Hartwali.HHHBrefpapper Mineralvattenfabrik
rikhaltigast» kii>^^^^|

ska sorter, limerad
och lnliem-

Hu-h olinip/radfi. IBageri&Konditori. Helsingfors, Alenndersg. 26.
Teiefon 169 Wilhelmina å

15 o:iTillverkningen står
Pappemhandel 52 Alexandersgatan 52 hosunder kontroll af filo-

sofie doktor Hj. Modeen.Helsingfors__ iHa Jacob Reincke
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Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Onsdagen den 22 Februari 1899

Program.
1. A hoy! Marsch ■.
2. Dans les nuages, Walzer. .
3. Ouverture Oberon" . . .
4. Goldelse, Mazurka ....
5. Gedenke mein, Romanze.
6. Oavalleria rusticana, Potpourri

Stickade varor
Waldteufei. I gåsom strumpor, damasker, vantar. barnklädninggJ
Weber. i gosskostymer, damkoftor, tuavästar, undertröior urj
Richter. derkjolar m. m.
(xe.hhardt,. I
Mascagni Ullgarn

i llere nyanser och schatteringar från Fmk 5:50 fri11
högrepriserWeber

Strauss Helsingfors, Mikaelsgatan 2
Åbo, Slottsgatan 27.
Viborg, Alexandersgatan 27.

Strauss
Schild.

1. Schwarzeiiberg-Marsch.
2. Tout Paris, Walzer
3. Ouverture »Die schöne Galatlié
4. Abazzia-Polka
5. Vision de Jeane d-Arc
6. Carmen-Potpourri

7. Ouverture Semiramis
8. Schatz-Walzer. . . . .
9. Im Brunnen, Intermezzo. ,

10. FliegendeBlätter, Potpourri
11. Verliebt!Romancc . . . .12. Weiss-roth Marsch . . . .

7. Ouverture Freiscliiitz"
8. Nilfluten, Walzer. . .
9. Erwacht! Pizzicati . .

10. Nebelbilder,Potpourri .
11. Lied Wallmeister".
12. Wiener Herzen, Marsch.
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ooxci ivämp.

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.

Torsdagen den 23 Februari 1899

Program
Slasery.
Waldteufel
Suppc
Strauss.
Gounod

Rossini.
Strauss
Biodok.
Ertl.
Zielirer
Richter
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enär densamma såsom varandeSPECIAL-AFFXR« ovillkorligen erbjuder

störstagaranti för bästa vara.

är ovilkorligen
den bästa

Herman Lindell.
SpecialaflFär för

Artist^ och
m^iimaiarialsåväl som livarje slag af

man naturJigtvis alltidköpa i

Ritmateriali^haiidelii

Matematiska Geodetiska instrument sÖstra Henriksgatan
Finlands enda specialaffär iförenämndaartiklar

Crlödritninffsapparatenf
?S&/"fcf-2#4^ är ovilkorliger

den bästa
erhålles endast hos Herman JLindell, Helsingfors

H:fors 1899, Huvudstadsbladet

- LINDELLSI i. ..rIER
Erityisliike

IDaiteilia ja IPiirustustarfceita*3diarpiß£iQJa
tiet)»Ii diiu^^^^^H■Pnimstiistiirpeideikkaupasta^^

WBiitä syystä etta se EMTYIS-LIIKKEENÄ välttänråttömästi tarjoaaj
W suurimman takauksen tavaran hyvy.rdestä. ifl

Itä Henrikinkatu.
Suomen ainoa erityisliike edellä mainituissa osissa

iiiÄ
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on välttämättö
mästi paras

ya Tryckeri

HOilipiirustuslaite

■jjAJViiU mästi paras
saadaan ainoastaan HermanLindelVilld,Helsinki


