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€rEl&Jl AJ¥ II" LIFFORSÄKRINGS AKTIE BOLAGISTETTIN. FerH. Stamer.
Hagasundsgatan

€M t
rp

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter./BAD \
/ CENTRAL-\

/ Varmlufts- och

/ Basängbad rekommenderas, Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 63 Onsdagen den 1 Februari

DANIEL NYBLIN, FO r OGEAF, Fabiansg". 31.

SVENSKA TEATERN.

Onsdagen den 1 Februari 1899

i5~**\Ji;7,30 e. ni

S Hen llöt

ikter af A. Dumas fils

Per sönerna Rövasti
Lukkari

Claudias Eupei

Hr MalmströnCantagnac

Daniel

Intonio Hr Carlson Henrik Ibsen Kirmri

Césarinc Frk. Svanström

Eebecc
Finska teatern bjuder idag återigen på en

intressant premier, Ibsens dramatiska dikt ,,Brand"
i finsk öfversättning af Kasimir Leino. Vi med-
dela af denna anledning här ofvan den store sia-
rens konterfei.

Edmée

Börjas kl. 7,50 ocb slutas omkr. 10 e. m
SUNDSTRÖMS fotografiatelier

Fabiansgatan 27.

& Lifförsäkringsaktiebolag:SKANE", Brand-

.« a

s

aåef
Geors Wikströms skrädderi

Östra Henriksg1. N:o 1

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

1899.

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Helmik. ip. 1899

SSLello T.

BRAND.
">-nävtöksinen runonäyteJrnä (7 kuvaelmaa). Kirjoi

Henrik Ibsen. Svom. Kasimir Leino

Hanen äitinsä
Einar, taidemaalari
Agnes
Vouti
Lääkäri . . . .

Benjamin Leino.
Mimmi Lähteenoja
Oskai"i Salo.
Katri Rautio.
Axel Ablberg.
Aleksis Eautio.
Adolf Lindfors.
Hemmo Kallio.

Koulumestari
Gerd . . .

Eino Salmela.
Sirkka Hertzberg
lisakki Lattu.l:nen talonpoika

Hanen poikansa
2:nen talonpoika

lyyne Finne

Mustalaisvaimc
Emil Falk.
Olga Salo.
Hilma Raiitanen,Eras nainen
Onni Savola

Kiusaaja erämaassa(Agueksenhaa
muna). ... ... Katri Rantio.

Pappeja, virkarr
Toiminta tapahtuu nykyailkana Norjan länsirannikolla

eräässä vuonokyläss.a, ja sen ympäristöllä,
Pitemmät väliajat

Ihan lyhyt!
. 6 kuvaelmain jälkeen
ivaelman jälkeen.

Ovet avataan k:lo 1/97 Näytäntö alkaa k:lo 7
ja loppuu k:lo II

Kontor Mikaelsgatan N:o 3
G. F. CARLANOER.
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Alla aftnar
Aftonkonsert

Alla dagar IlÄt^l KSk WW% WtMiddagskonsert nOiei namp
från kl. V24— V26 e. m. af Wiener Damorkestern. från kl. 8 e. ni

stAmljbergs jltelier.
.lacob Ejungooists fotografiska JTtelier\i«\ Aul£j>iii's G. Tahfs

Ylle & Tricotvaruaffärfllexandersg. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.)
Utför omsorgsfullt och tillbilliga priser allt fotografiskt ar&ete såväl

inom som utom atelieren. telefon 2453.Elektriska Affär,
Norra Esplanadg. 37 Telef 1727,

Akta Välsorteradt lager, billiga priser
Telefonledningar,

Ringledningar etc, etc. Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.

Axa Lindholm
Tapisseriaffär, Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hosväl och crkändt bSKigast. —
6

jfw l:ma material o. apparater
alltid kostnadsförslago. priskiEder tor någonmilttggningl

Begär

Hjelt & Lindgren Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i
Grenoble världsberömdahandskar.Alexandersgatan 7. Telef. 6 38. Unionsgatan 17

MA.GA.SIN JOU NORD.
Helsingfors Bazar€lltn tammcliiß J.H.Wicskels

Innehafvare Karl R. LindforsGarn & Stickningsaffär VIHHAHDKI.V. Henriksgatan 18 14. Vestra Henriksg. 14
Filial: St. Robertsgatan 2

_äder & Kortavaror, Glas= &Galanteri=, Bijouteri», ARRAKS PUNSCH,Rekommenderar sitt välsorterad
Porslinsvaror, Dockor & Leksakerlager af prisbelöut med guldmedalj vidmånga

utställaiugar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningeniBordeaux 1895.

Ullgarner & hemstickade Specialitet I&3 ink.
Parti order emottagasYllevaror.

N. Esplanadg. 31€*P TWT&WWTI å "HT Fotografisk Atelier." Jk " JLP JL JEi?JOåJ^l ÅFJakÅJLJkk Porträtter i visitkortsformat å 6 mJk, pr duss (Catonis Af/s.'

o

o

CO

Z3

CO
Si

CO
CO

S

I— h

g. K)



ZEo
GB
Zo

s?
00g
«-: ca

[t, « O g

»"al

v
a<

Z<=>— se
Q £
bn

:O

21

c<3 -n
O 3 OO

i-2..3

~-~*
.^ . {g **^ ■"■

P— < »i o o c

pd

Ledig annonsplats

IB B" a « B I¥^ B BUQly UUyyUid
Vilhelmsgatan N:o 5

Telefon 13 75

OPERAKÄLLAREN. Middags-

s I

HAKA LI) W ANAS IMEK^AS Blumsterhand
BODEGA ESPANOUFilharmooniska Sällskapet. Helsingfors

Försäljningiparti och minut af endastäkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.47:de
Ständigt lager af färdiga

populära V^oqserten. BåBIKMDDE,
Va 8 e. 111

Beställningar emottages,
Nya Barngarderotsen

-_> MikaeJsgatan '->^^^H
Torsdagen den 2 Februari kl

Larsson

Societetshuset MARIEBAD
Mariegatan 13,Program

Oaverture till Villars Dragonei Maillart serverar bästa finnbadstu, karbad, lialfbad,
tallbarsbad, sprit- o. terpentinsångskåp.

Telefon 20 27.StraussnNinetta", vals (ny)
BrnchFörspel till op. Loreley

.A.KStietoolagctSinfonisk dans N:o 2 (ny)
IRIS

Paus
29. Fabiansgatan 29-

Generalagent för Liberty C:o. Lmt. LondonWebcrOuveriure till op. Friskytten

Konsert (D dur), för violin Paganini
Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobelintyger, kre-

tonner m. m. Engelska lampor och metallvaror. Möbler
& mattor. Konstnärligt krukmakeri(hr. Max Scliulz.)

Goda' (1Scénes poetiques
Dans les bois. Dans les cl Agatol-tvål

Sur la montagne. Au vil lin fin ocli angenäm
toalette-tvål

Paus ~
"SBalletmusik ur op. Faust (rounod a?

X

IQ VQ IC
&> &> bJ
o" o' o'

fl 8-
Erkläraog", för stråkovk Ö im

m— CÖ
Zigenarrdaus Dargomisky

OJ 05°gg

'C ts

II
S. MDen enda värkligt praktiska SKRIFUASKIN

-«1
som finnes är £ o-

HA $i31OND,
som skrifver såväl rysk som vanlig1 skrift )\qatol~tandpasta) 20° gång- vaksammare än något

' ■? , r ;" annat hittils kandc Antisepticum
/\gaiOl-munYauenJ för mun o. tänder.

Erhålles å Drogerier & Parfymerier,
Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland& Skandinavien
ENGELSKA

HAGELSTAMS BOKHANDEL SKRÄDDERI-
(Hotel Kamp.) ETABLISSEMENTK-**"+-

HelsingforsFörbättringar äro numera vidtagna å så-
väl kontorsbläckhornet

r^^

N. Esplanadgatan 19. Telefon 2907

Non plus ultra Specialité
Dräkter för salongen

som

Rullpentorkaren.
W. C.Mranch.

& Aftonkonsert, Table dhote & å la carte.

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

Firma H. Elimin
i) Alt-xandersgatau 0.

MutefsHelsinttförs
Smörgåsaffär

Telef 4 91Michaelsgatan 2

Finsk Konstslöjd Dtställiiiog
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.

JULIUS SJÖGREN
ItliKaelsgatan 4, Centrals bus.

Ylle- och trikovamaflar.
Välsorteradt lsger. Billiga priser

Finska

Järnsängsfabriken,
Enda Specialfabrik iFinland for

JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER,
[Jetyiiligt billigare än de utländska

Illustrerade kataloger på begäran.
50 Aiexaudersgataii50.

EMIL REHNBERG.

Romeo och Julia
Prolog. En osynlig kör sjunger om

det familjehat, som fordomlågade mel-
lan släkterna Montagu och Capulet i
Verona, och om den olyckliga kärleks-
förbindelsen mellan Romeo Montagu och
Julia Capulet. En tablå visar de i
spelet deltagande personerna.

Första akten. Tili en lysande fest,
som af Capulet gifves till hans dotter
Julias ära, ha Romeo, Mercutio och
andra ädlingar af släkten Montagu i
ungdomligt öfvermod, maskerade skaf-
fat sig tillträde. Här 3er Romeo Julia,
och hos båda väckes genast kärleken.
Romeo drager sig tillbaka, då han får
veta, att Julia är Capulets dotter. Ty-
balt har emellertid igenkänt arffienden
Romeo och villstörta emot honom, men
hålles tillbaka af Capulet, som håller
gästvänskapen helig i sitt hus. Julia
vet, att, om hon ej får tillhöraRomeo,
hennes brudsäng skall bäddas i
ga fven

Andra akten. Trädgården utanför
Julias balkong. Romeo klättrar öfver
inhägnaden; Julia står på balkongen.
Capulets husfolk genoinströfva trädgär-
den, sökande efter den Montagu, som

Tablå. Stefano, Romeos page, söker _—
—

MIHMIIllimiwwwww^l
sin herre och sjunger en nidvisa p& hemliket en sömndryck, HOrn tramkj
gatan utanför Capulets hus Han igen- lar skendöd. Hon .kall dä anses somkännes af Capulets husfolk, och ord- död och föres tillgritthvalfvet dit skallvexling uppstår, hvari Stefano under- Romeo komma, väcka henne, och bådastodjes af Mercutio. Mellan denne och skola fly långt bortTybald kommer det till handgemäng. Tablå. (Uppföres icke). BröllopsfestMercutio sta» Romeo inkommer och med dans. När Paris närmar sZ föi harm ofver sin trände Mercutios död att sätta nneen nä TnH«= fl &
utmanar han Tybald och dödarhonom. somndryckénTärka th nnaTL iTÖgonblicket därefter fasar han för tan- ger JuliaIn tecken Ä %"

ken, att han dödatJulias frände. Her- Femte akten Tnl- u
tigeu kommer, han är bedröfvad öfver förts 1 tShval^T Lo

"
de båda mäktiga släkternas ständiga sändt Stefano med b^ tm ttT'Mer och dömerRomeo att gå iland. hvad som p^,XH*£%£

FJäräe akten. Romeo är om natten ll^ ŝiti1hos Julia och har fatt hennes förlåtelse Lorenzo går
JattSnd T* f"'för Tybalds död. Kärleksscenen. Vid som dock e hel er sk M ?/^morgonrodnadens första strålar försvin- Denne upp ry stt l7ner han på sin repstege från fönster- och kommer att sök H t"8'

balkongen. Pater Lorenzo och Capulet Han är7örtvmaV ht ", Julia'
inkomma. Julias far förkunnar, att kyss rå he"P

, "'"
hon redan samma dag skall vigas vid KLJ giftflaskan "?',■
grefve Paris. Pate.n gifver tili tror, t^

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.

" -4>^-«

Ernani

Första akten (Banditen): En bergs-
trakt i Arragonien. Ett banditläger.
Till de pokulerande banditerna träder
mörk deras höfding Ernani, som i en
stor kavatina förklarar sin vrede öfver
ait hans älskade Elvira skall blifva den
grånade Silvas byte. Banditerna för-
klara sig beredda att troget hjälpa ho-
nom att bortföra henne.—

■ Scenförändring. Elviraskammare.
Elvira väntar den hatade onkeln; Ka-
vatina: Ernani, Ernani rädda mig;"
En skara damer bringar henne bröllops-
skänker från Silva och med dem lam-
nar bon scenen

Gg ni§- § t »inrVr ÅNU
är den bästa velocipeden

inträngt till festen. De upptäcka ej
Romeo, som häller sig dold. Julia vill
redan följande dag med kyrkans band
helga deras förening.

2Verf/e a/c/e». Romeo och Julia vi-
gas af pater Lorenzo idennes cell.

jM"""— mmmmmmsammsmmsm■Fotografiska Handels- och Fabriksaktie- j
bolaget i Finland Helsingfors.

IFotografiska artiklari
©o3a.

Fonog-rafer. a

Ralf

el, SKILNADEfIi 4.

s inravtFöm3s
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AXEL PIHLGREN Torr Genuine Årraks Punsch

Folkteatern.U i)(111 IG ElKON (Studenthuset)
Hagasundsgatan 2

Fredagen den 3 Februari kl 8 e. 111snedt emot Brandkårshuset
Till J. L. Runebergs minne
Abonnement N:o 3.

S^» Flor "**
Vårt land.

(tramsages af Dir. A. Franck samt sjunges af
f. d. Arbetets Vänners sångkör)stort sortiment.

Björneborgarnes marsch
(tablå efter A. Edellelt)glus a p

Suomis sång
(sjunges af f. d. Arbetets Vänners sångkör.)

af siden och sammetsbrokad.

JCan ej.Kragar & Boas
Familjemålning i2 akter af J. L. Runeberg

af fjeder och plym

V Champagne 55
3 Mont de Bruyére S.
rQ siiljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura-
*'

tioner. Partilager hos h«J
o Ernst Tollanrier. <*"

S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

B. Öländer
Skilnadstorget 2.

_______________.r^ M-^\ '-*SS__r öl

K. Liljeström
Guldsmed.

Eekommenderar till juluppköp sitt synnerligen
rikhaltiga lager af Juvel- Guld- Silfver ocli Alfenidar-
beten.

Norra Esplanadg. 35. Tel. 1427

Guldmedalj i Paris 1889.

Franska handskar,
FichusP Cravatter,

Jahoter,]fåer-veilleux

Sammet? Chiffon,
Dörrarna öppnaskl. Va 8 e. m. Representationen börjarHattar, Saretter, kl. 8 e. m. och slutar omkr. kl. V-, II e. m

Skinnmössor? Ljusblåa biljetter.
Biljetter säljas alla dagar frSorghattar m. m.

10
—

4 iÖ, W.Laurents tidningsdepot samt
representationsdagen äfven å Studenthu=
set fr. kl. 5 e. m.Allt till billigaste priser.

OOOGOO Internationella Olycksfallsförsäkrings
Borgå-Porter.
Vällagrad.

Välsmakande
Efterfrågad,

QÖOQOOOQQ

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

Omtyckt,

Aktiebolaget iWien
meddelar billigast olycksfallsförsäkringar.

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

Personerna
v. Uann, rik egendomsherre på landet
Julia, hans brorsdotter.
Axel Frank, mig målare.
Fru Bingon, hushållsfru hosI
Trygg, gammal trotjänare.
En slätmålare, iarbete hos v. llämß

Dann

//*//öfa Lindfors
e
u

i'
CD«-♥
(fl

Helsingfors, Berggatan 10.

S
"v

R

X dagr inkomna följande

Cigarrer:
La Gaiidad.

Key West,
Afterdinner,

Qur Babies,
Hamonia,

Fred. Edv.3Ekherg>s
Cigarrhandel

52. Alexandersgatan 52.

5

Dä uppträder konungenienkel dräkt
och bjuder Johanna, som stannat kvar,
att kalla sin härskarinna. Elvira kom-
mer, igenkänner Don Carlos, men visar
beslutsamt dennes eliiga kärleksförkla-
ringar tillbaka. Då han vill bruka
våld, drager lion dolk, men Ernani trä-
der emellan. På blicken och pä hela
uppträdandet igenkänner Don Carlos
bandithöfdingen, hvars fader han låtit
afrätta och hvarför Ernani äfven svu-
rit kungasonen evig hämd. Vreda stå
de bägge mot hvarandra. Då uppträ-
der Silva med följe och vill genast
kalla båda till räkenskap, men då han
genom de inträdande vapendragarne er-
tar, att han har konungen framfor sig
faller han till föga. Carlos föregifver,
ätt han endast vill stanna öfvernatten
här och vill skenbart sända bortErnani
1 ett uppdrag för att säkerställa honom
för Silva.

Andra akten (Gästvännen): En prakt-
sal iSilvas kastell. Festkören hälsar
Silva och Elvira som brudpar. Dä
uppträder en pilgrim och ber om gästfiihet, hvilken äfven beviljas. När han
"°r, att Elvira om några timmar skall
vara Silvas maka, slår han mantelntillbaka, och Ernani står för de närva-
randes blickar. Konungen är honom i
hälarna för att gripa honom; men tro-
gen sitt gifha ord vill Silfva ej veta af
någon utlämning, utan vill vägra ko-

nungen inträde. Sedan Silva med sitt
följe lämnat scenen, eriar Emani, att

han är dödsdömd och att Elvira beslu-
tit döda sig vid altaretvid Silvas sida.
Bägge ötverraskas af Silva i omfam-
ning, men gästfrihetens lag är den
gamle helig, och li^.n nödgar Ernani ii)
i ett hemligt kabinett. Ihärskande
ton fordrar den nu uppträdande konun-
gen räkenskap, hvarför borgen hållits
stängd för honom, och äskar den flyk-
tade Ernanis utelämnande. Beslutsamt
vägrar Silva, och sedan borgensUnder-
sökning visat sig fruktlös, låter Don
Carlos den gamle välja, om han vill
utlämna Ernani eller ock Elvira som
underpant på hans trohet. Efter en
svår kamp går Silva in på det senare;
men sedan alla afiägsnat sig och Er-
nani afslöjar för honom, att dettablott
var ett svepskål, att konungen själf li-
delsefullt älskar Elvira, svär Siliva en
grym hämd öfver sina rivaler. Ernani
skall ger.ast kämpa med honom på lit
och död; men Ernani vill först förena
sig med honom till hämd på konungen
och lörst sedan villigt offra sitt lif.
Pä uppfordran af Silva svär han, att
ovilkorligen hålla sitt ord och gifver
honom som tecken på sitt hårda allvar
ett horn, vid hvilkets ljud han närhälst
själf skall gifva sig döden.

Tredje akten (Nåden). Karl den sto-
res grafhvalf i Aachen. Don Carlos

har kommit hit föratt bli vald till tysk|
kejsare. Han har iått vetskap om en 8
sammansvärjning, som han här vill fa
reda på, sänder Riccardo med uppdrag
att efter plutadt val låta aflossa kano-
nerue samt därpå med kurfurstarna och
Elvira infinna sig där; därpå döljerhan
sig bakom Karl den stores grätvård.
De sammansvurne träda in, och Ernani
utses att mörda konungen; visserligen
vill Silfva köpa hans lott för priset a!
bans lif och skänka honom hans horn
igen, men Ernani visar alt tillbaka, ty
hans hämd står honom högre än hans
lif. Då dundra kanonerna. Don Car-
los träder fram som Karl V, och Ric-
cardo lör in kurfurstarna och sviten.
Alla grefvar och härtigar blandde sam-
mansvurne äro hemfallna åt bilan, de
andra vandra till fängelset. Nu afslö-
jar sig Ernani som Don Juan af Arra-
gonien, greive och härtig och grand
af riket, samt cnskar bli afrättad med
de andra ädlingarna. Men på Elviras
erinran, att medlidande bör vara en
kejserlig företrädesrätt, förlåter Karl,
som lämnar alla sinaungdomsdårskaper
bakom sig och vill blifva sina stora

ättefäder lik, samt förenar Elvira och
Ernani

Fjärde akten (Masken) En terass
framför Ernanis slott iSevilla. Kören
jublar ofver den fullbordade förmälnin-
gen och skingrar sig. De nyssförmälda

uppträda, lyckliga öfver sin ändtliga
förening. Plötsligt höres en hornstöt,
och förfärad sjunker Ernani saminan.
Han minnes sin ed, och da tonen upp-
repas ber han Elvira aflägsna sig. Nu
först^ har lusten att lefva vaknat hos
honom och nu skall han dö!Silfva upp-
träder, maskerad, och öfverräcker åt
honom hornet. Ernani söker röra den
gamles hjärta, men obevekligt räcker
honom Silva ddk och gift, mellanhvilka
han bör välja, ty mannaära känner in-
gen annan utväg. Då störtar Elvira
in för att i böner bestorma den gamles
hjärta; förgäfves, kall och hotande
står Silfva obeveklig. Ernani dödar
wig, Elvira sjunker samman öfver hans
lik, och noed Silvas triumf, att det
hatade paret år tillintetgjordt, slutar
operan

Hansa

j^ealisafionf
Nya Glasmagasinet,

Mikaelsgatan 3. Telefon lo30

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

Oskar Alexsiz.

Lediff annonsplats.

Till

$$$$ "\7"ixxlia.a3.ca.©lia. €€€$
Vilhelmsgatan N:o 4,

hafva vinerna anländ!
L. V. Relander. Telefon 1803

ografiatelier.



ALEXANDERS TEATERN.

gifves

Opera i5 akter af Jules Barbier och MicliaelCarré,

'

Romeo och Julia.
Capulet
Julia, Oäpulets dotter .
Eoroeo
Mercutio
Stefano, Eomeos page.
Tybald, Oäpulets brorson
Pater Lorenzo....
Grefve Paris ....
Gregorio, betjent hos Capulet
Hertigen af Verona....
Gertrud, Julias amma-. . ,
Benvolio

Damer och herrar

Kapellmästare: E. Esposito,

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

JkiTed högvederbörligt tillstånd

J**
af Kejserliga Ryska Mcdi-ItaliensHa (Bperan

cinalstyrelsen i S:t Petersburg
Onsdagen den 1 Februari säljes det af framstående bakte-

riologer vitsordade och härintillskl. 7,30 e. m
oöfverträffade bakteriedödande
medlet

Stomatol
Musiken af Ch. Gounod

För tändernas och munnens vård
Personerna

i de flesta apotek och drogvarv-S.'r Rusconi.
S:ra De Späda.
S.'r Cokinis. magasin ihela Ryssland samt i„ Bonfante.
S.'ra Sarudgio
S:r Salassi. Finska Bokhandeln i S:t Peters-
„ Gandolfi

S.T Cerri Nederlag„ Baldini
S:ra Bruna Wiikens & Petersen, S:t Petersburg

Anförvandter till husen 0. Nutowz, Moskau,Montagu och Capulet
Scenen är iVerona i14 århundradet,

Kontor & lagerIförsta akten Dya dekorationer utförda af
herr A. S. Skobjeff. S:t Petersburg,

Liteini prospekt N:o 15Regissör: Micos-Urbano

52. Telef. 2178. Helsingfors.

ALEXANDERS TEATERN.

<3taliensßa ©psran.
Torsdagen den 2 Februari

kl. 7 x/2 e. in

gifves

Etmatii.
Opera i 4 akter. Musiken af G. Verdi

Personerna

Karl V, kung af Spanien S.T Broggi-Muttini.
Ernani, bandit „ Bovero
Don Ruy Gomez deSilva,spansk-

grand „ Gandolfi
Elvira, hans brorsdotter S:ra Sangiorgio,
Giovanna Brunn
Don Richard, Karls vapenbärare. S:r Baldini

CorriJago, de Silvas vän

Handlingen försiggår år 1519,
Herrar och damer, pager, soldater och vapenbärare.

Kapellmästare: E. Cooper, Eegissör: Micos-Urbano,

burg

m

Början sker kl, 7 Va e. m Början sker kl. 7 Va e. m.

j| Brefpapper
s§fl rikhaltigaste lager af utländska och inhem-
§>)§ ska sorter, linierade och olinierade.
pjl Firmatvych utföres hilliyt.

il Dahlbergs Pappershandel.
s||| Alexandersgatan 15.

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

Ang. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Alssandorsg. 26,

Telefon 169

Tillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

I Ba____ly Elvira ä*s tij
Wilhelmina å

i
hos

Jacob Remeke

Hotel Kamp. Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.Hotel Kamp.
Onsdagen den I Februari 1899

Program.
1. Toros-Marsch
2. Depeschen-Walzer
S. Entré acte . . .
4. Friihlingstratscb, Polka
B. Ungarische Tänze
6. Repertoire,Potpourri .
7. Ouvertare Paragraph 3"
8. Schönbrunner, Walzer
9. Faust-Fantasie fur Violin Solo . .

vorgetr. v. Fri. E. Fränzel
10. PotpourriMikado"

*. .
11. LändlichesHochzeitsfest.*....
12 RikordodiNapoli, Marsch . . . .

Komzak,
Strobl,

Fischer.
Kreuzberg
Brahms.
Kaulicli.

Suppé.
Lanner
Alard.

Sullivan.
Ozibulka,
Richter.

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.

-«""►-

Progr a m
1. Sohiffsjungen, Marsch2. Les patineurs, Walzer
3. Ouverture Pächterin und Barbier"
4 Noblesse oblige, Polka brillante .
B. Scherzo »Sommernachtstraum". .
6. Potpourri ,Eomeo och Julia" . .
7. Ouverture Königslieutenant" . .8. Geschichten avs dem WienerwaldWalzer. ....
9. Largo

10. Potpourri Glocken v. Corneville"11. Blumengefluster,Tonstiik12. Schlilssel-Marsch . .

Torsdagen den 2 Februari 1899

Millöcker.
Waldteufel.
Gumbert.
Bichter.
Mendelssohn,
Gounod.

Strauss.
Handel.
Planquette
Bion

Titl

Kral

Herman Lindell
Specialaffär för

$$S j^rtist> och Mitmaterial^H
%Zir(iQlßcsiieß såväi som hvarje slag af tffiiimaferiat

bör inan naturligtvis alltid köpa i

l€Ititnialvrialit*Iiancleliß^^l
enär densamma såsom varande ovillkorligen crbiudei

störstagaranti för bästa vara.

Geodetiska instrumentP^Matematisfc^
Östra Henriksgatan

Finlands enda specialaffär i förenämndaartiklar.

Glödritninffsapparaten
är °vilkorligen

|^>JUiiU den bästa
är ovilkorligen

den bästa
erhålles endast hos Herman Lindell, Helsingfors

H:fors 1899, Huvudstadsbladets Nya Trycker

LtoMANlLindell C
Erityisliike

® a{t*iliaiafJ£«r£rfnoJG_^ i..,ih..,,iit;il i>i;, tJiirusiustavpcita
«» liirustnstarpeideiikanpasta«mi

»nta syysta etta se ERITYrs rTUftirvV "■,i,.. 1
smirin 7,IS>LIIKKEENA valttämättömästi tarjoaa 1

Ssumunman takaukser, tayaran hyvyrdestä. JMatemaatillisia & Geodetilligiä työkaluja. T
Itä Henrikinkatu. Suon!enainoa erityisUike edel.ä mainituissa osi.ssa. U

pn välttämättö- O f W/v
paras M^Oltä ° n välttämättö"

/7 mästi paras


