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Jakob Ljungqvis

b ite ierFotografis
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg. 2.)
Telefon 2453

Utför omsorgsfullt och till billiga
priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren.

Nya.Tapisseri-
Telefon 3201Hagasundsgatan 2

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment

Vid partiköp rabatt.
H. XV. Schttlin.

Not- ooh lustrumenthandel.
Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 12 51

Största lager af Flyglar,Pianinos, Oisrclliarmonier.
orkesterinstrument. Specialitet: Flyglar* Pia>

mos från Tärldsllrnian
Carl BechsteiniBerlin

S*£££#€€€€é««
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysniag
Säljer elektriska materialier,

s— r

CX3

Svenska Teatern.
C^n^-^*^—

—
**\I/ f^~~-*-*-— -—^ly^Zt

Onsdagen den 16 Maj 1900,

kl. 8 e. m.

Godtköpsföreställning

Toio-Tafa
Komedioperett i3 akter af Paul Bilhaud och Alb. Barré

Mnsiken af Antoine Banes

Dupalet, föreståndare för lycéet iS:t Menehould . .Hr Hultman
Fru lindhAurelie, hans syster

Hr CastegvenCabestan, underlärare
„ SvedbergSkolinspektören
Frk BonnevieCesarine, sjuksköterska ilycéet
Hr LindhBernard, borgare iS:t Menchould
Hr PrechtGaston. Totos vän

Toto \ ,; hans barn
Täta )

'
Fru Castegren.

( „ Stavenow.
IFrk Lindmark

Leonard ] , / , .elever vid lyceet
Adolphe J

Hr KosqvistEn gymnastikinstruktör
LindströmEn gendarm

En garcon. Stavenow

En portvakt
Skolgossar, Brandsoldater, Gästei

Börjas kl. 8 och slutas omkring 10,30 e. m

Sundströms Fatografiatelier, Pabiansgataii 27$*£££££€€€€€€<

J. H. Wiekels
Vinhandel.

Arraks Punsch,
prisbelöDt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen i Bordeaux 1895.

Akta
Miner* och spirituösa

direkt importerade från utlandethos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 32 38.

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

<ä«S» Nya Glasmagasinet «-&e<»
Hörnet af Östra Henriksg. och Alexandersg

Oscar Alcxsiz.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Telef 1727.Norra Esplanadg. 37

Välsorteradt lager, billiga priser

Hnfvuddepot af Dr. Lalunaims un-
derkläder.

Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's
iGrenoble världsberömda handskar.
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fotografiska handels- $ fabriks-
fHH"" Aktiebolaget i Tinland

***$ Helsingfors se»
j. Fotog-rafiska, artiklar,

xi. Fonografer, Graph.oph.oner
IrJJ. Scioptikons,Kinematografer
W^Rllöntqen~ och Medicinska apparater.

N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp.
A.ntomobiler, Velocipeder.
Kontorsinredningar,Skritmaskiner.

Mikaelsgatan i,Itr

Kontor Vestra kajen 18& Lifförsäkringsaktiebolag:SKÅNE", Braud- C. F. GARLANOER.

Alla dagar Hotel Kamp AftonkonsertMiddagsk o ns e r t Z
O

Sfrän k 8 e. mI.sta Rumän/ska Salon-Orkestern J. G. Dimitriou.
från kl. 3 e. m

JLTELI^R JLPOLLO.
= RgBUGHSiEI HU HÖHÖ,

z
Ii Esplanadg, 31 tC T* T*VT>T*\m ATTT, Fotografisk Atelier.

V, X . AJ X X^i-iJL-M X/xik.AA.-M Porträtter i visitkortsformat å 6 IXIk9 or duss. iCatanis hus)

Oskar Åspelund. IVlöbelaffär. Centra! Passagen. Tel. 28Ii

'C&i WSr f&SS^^r % aåefé?roqram~
Tidning för Helsingfors SVEA"

Brand & Liffcrsäkrings
AktiebolagTeatrar och Konserter.

Ledig annonsplats
Kontor

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.Utgilves hvarje söndag, onsdag och fredag

1900.Onsdagen dan 16 MajN:o 108

#** DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. » » »
H. W. ULJUS. Inkasso & Fastighetsbyrå, Georgsgatan 16, Telefon 2770

Personerna

IV.
V.

Alla aftnar
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Harald Wasasejernets BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
Jvlu inkomrrief! BODEGA ESPANOLA

(Etablerad 1883)
Helsingfors.Sommarhattar, blommor, fjädrar, sidenband, spet-

flor, tyll. crépe, plysch, sammet, siden m. m. tiil
Försäljning ipartioch minut af endastäkta utländskytterst billiga prise

E. * JV. Sjöström Viner &
1 Alexandersgafan N:o 0 Spirituosa

Emma KriiH's Nya tearngårderobea&MODEAFFÄR Äg
Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER.Inneh. Emnn Wickström
Glogatan 3, |pÉage§ Pr hestalinmgar emottaeas.llet nyaste i branchen ochiir ständigt försedd med

utför förstklassigt arbete. K.F. LARSSON

E. W. Salenius j^l.l^tietoolagot
/IiISMineralvattenfabrik Alexandersgatan ai, (Tallbergs nya hus.)

Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London,rekommenderar äradåt en allmänhet sina allmänt
berömda tillverkningar Möbeltyger:

kretonner m. m.
Möbler & mattor,

halfsiden, velveteen, gobelint^qer
Engelska lampor och metallvarorKonstnärligt krukmakeri.

Fabiansgatan 20. Telef. 756

Tel. 2776.( |()|*Tel. 2776

V©Qj aåg-ad, klufVen, hemkörd per telef. Ledig annonsplats

Hyfladt och ohyfladt virke.

Helsingfors Nya Musikhandel
Fazer & WesterlundLedig annonsplats

cch Instrumentaffär
Nyheter

Jean Sibelius,Athénarnes sån
Jean Sibelius, Koskenlaskian MorsianmeHelsingfors

Qlassliperi
Selim Palmgren,Deux Contrastes, ponr Piano.

Oskar Merikanto, Uusia Lauluja.
Erkki Melartin, LegendI.pour Piano.

Ekman-Sibelius, Sången om korsspindelnRödbergsgatan14
lspeg-el- iönster- Fazer & WesterlundDekorationsslipningarj

och dörssrlas, fönsterskärmar m. m som finnes är
Fabiansgatan 16, Alexandersgatan 36

//A 3131ON/A

Specialaffär för Korsetter.Finnes på lager hos
, «veuska prisbelönta & andra utländsl^^^^Bter i alla storlekar samt prislägen._ Största urval af korsettfjedrar& planschettel

till billigaste priser, hos
Helsingfors,11:11^1

M o e =
.2rii z S ra g-, ■

■2- t|^
O. Grundström.

N:o 26 Alexandersgatan N:o 26

C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,
Alexandersg-.46. Centrals hus

ridskriften
Alla sorters flnare och gröfreBorstar& Penslar,Tamburmattor & Rottingpiskor,Toilettvålar,Amykos, Par-fymer, Badsvamp, Kammar af alla slag, Speglar & Toi-lettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker, Cigarr-& Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.Ateneum

Ledig annonsplats 12 mark per årgång

Rikt urval utländska
Konsttidskrifter

Ledig annonsplats

OPERAKÄLLAREN._Middagi~& Aftonkonsert. Table ri'hntfi & * ■„ „«*
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Tannhäuser
Första akten. Tannhäuser är hos

Venus i Hörselberget. Sirener, amori-
Aer, bachantinnor och fauner dausa och
svärma kringdem, de tre gracerna vaka
vid gudinnans läger. Man ser i tablåer
bilder ur olympens kärlekshistoria, Eu-
lydices bortförande, Leda med svanen
i. d. Tannhäuser vaknar ur sin dröm
och ber gudinnan om tillstånd att åter-
vända till jorden. Förgäfvea söker Ve-
nus fängsla honom med hela trollmak-
ten af sin förförelsekonst,men Tann-
häuser låter icke beveka sig. Han må
ste bort. Venus menar att han snart
skall ångra sig och jämmerfull åter-
komma och uppsöka henne. Tannhäu-
ser anropar jungfru Maria. Häftigt
åskslag. Venus försvinner med ett
anskri

Tannhäuser står plötsligt ien skön
dal. Wartbnrg synes i scenens bak-
grund. Till venster genom dalöppnin
gen ser man Hörselberget. En herde
gosse sitter på klippan och sjunger.En skara pilgnmer komma från Wart-
mrg. uppstämmande en hymn till jung-
tru Maria. De atlägsna sig därpå, un-der det sången så småningom forklin-

gar. Tannhäuser har fallit på knä fö
madonnabilden. Hornsignaler hörasfjärran. Landtgrefven och sångarne in
komma. Snart igenkänna de Tannhäu-
ser och hälsa honom välkommen isån-
garkretsen. Han vill gä boit ifrån dem.Men då de nämna Elisabeths namn,
blir han gladt upprörd och ber nu att
'le må föra honom till henne. Han slu-
ter sångarne häftigt till sin famn. Han
fröjdas öfver att åter få skåda den
.sköna jorden och längtar isitt hjärta
att återse Elisabeth. Landtgrefven och
.sångarne glädjas åt att ha återfunnitTannhäuser. Under tiden har hela jakt-
följet samlat sig idalen.

Aiflra akten. Elisabeth hälsar den
gamla sångarsalen med en sång, däri
hon erinrar sig om sina möten med
Tannhäuser och hur öde denna sal blef
henne, när han försvann därifråD. Tarm
häuser, som af Wolfram ledsagats in
till sångarsalen, störtar häftigt ned för
Elisabeths fötter. Då hon vill gå, för-
mår han henne dröja kvar. Hon tak-
tar honom för att han återkommit och
rågar livar han varit sä länge. Han
tiger upp och förtäljer att han dvaltsfjärran land. Ett oförklarligt him-

melskt under hade nu fört hit honom
llbaka. Elisabeth prisar detta under.

Elisabeth, lämnad allena, skyndaemot sin farbror landtgrefven, bvilkeglades öfver att åter få se henne isångarsalen, som hon så länge förgätit
lannhäuser —

menar han —
skall idag förklara alt hvad sångens skönatoner väckt till lif iden unga tärnansbröst.

Trumpetfanfarer bebåda den stun-dande sångarfesten. Grefvar, riddareoch jungfrur införas af adliga svenneroch välkomnas af landtgrefven och Eli-sabeth. Nya trumpetsignaler. Sångarneinträda och intaga sina platser.
Landtgrefven erinrar de närvarandeom huru många gänger skaldernas sån-ger ljudit idenna sal, huru de besjun-git bragders ära och prisat skönhetdygd och hulda seder. Må sångarnenu Böka att itoner tolka kärlekens vä-sen. Den som bäst kan det idag. hanfår af Elisabeth sitt pris.
Svennerna uppsamla sångames på ettpappersblad uppskrifna namn, som ned-läggas i bägaren. Elisabeth uttager

ett namn och lämnar det åt svennernavilka uppläsa Wolframs namn. Dennerader upp och besjunger med ädla stro-er karlekens renhet. Tannhäuser be-
junger i en eldigt glödande sång den
'"■"a kärleken. Walter stiger upp

-
Han dyrkar den kärlekens källa som

i Wolfram besjungit, men som förTarm-- häuser måste vara främmande, denna. källa är dygden. Dess dryck må ve-
i derkvicka själen ej sinDena. Åhörarne. prisa Walters sång. Tannhäuser sva-

rar häftigt att kärlek måste vara njut-
ning. Liflig rörelse bland de närva-
rande. Biterolf strängar sin harpa för
den rena, heliga kärleken, men sinnes-
lustan afsfeyr han. Han uppmanar till
kamp mot Tannhäuser. Åhörarne ut-
ropa med stormande bifall att Biterolfs
sång är sann. Åter infaller|Tannhäu-
ser med trotsiga strofer och uppstäm-
mer till sist, i yttersta uppbrusning,
en lidelsefull sång till huldgudinnan iVenusberg.

Allmän förfäran. Kvinnorna skynda
bort. Endast Elisabeth, som med vä-
xande ångest afbidat stridens utgång,
blir ensam kvar af alla kvinnor. De
närvarande störta med dragna svärd
emot Tannhäuser. Elisabeth kastar sig
emellan dem för att skydda honomoch
anropar om nåd för hans lif. Landt-
grefven befaller, att Tannhäuser skall
med en pilgrimsskara draga till Rom
o<h hos påfven bönfalla om nåd. Omlen ej beviljas honom, må han evigt
ohörd dröja kvar. Pilgrimerna höras

Telef. 2686

&*&
Nutidens förnämsta antiseptiska

toiiettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödar kolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
riens och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent i bakteriologi vidK
Karolinska Institutet i Stockholm

D:r Axel Holst, Professor i allmän helsovård
vid UniversitetetiChristiania.

D:r F. Huedpe, Professor i allmän helsovård
vidUniversitetet iPrag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor R
Kochs Institut i Berlin.

D:r Girand, vid Municipallaboratoriet iParis
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo-

ratorium å Kliniska Institutet i St. Pc-
tersburg.

D:r K. G. Kuylenstierna,Assistent vidFarma
ceut. Institutet i Stockholm, m. fl

Finnes till salu å Apothek, Drog-
affärer m. fi. ställen samt iparti

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

»^ '■""■■■'4- ■'"'3£ -!-1

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN

som skrifver såväl rysk som \anlig skrift

Carl Jacobsen & C:o

Generalagenter för Finland & Skandinavien

$*$*^$*4*&s*&&
Hagelstams bokhandel:
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AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889

Ledig annonsplats

Suurella hinnanal ennuksella loppuunmyymme liik-

keemme lopettamisen takia tavaravarastomme

Kauluksia, Kalvosimia,

Paitoja, Kravatteja y. m

ficrrain-oaatetusliikesampo"
Mikonkatu 1. Telef. 893.

Beklädnads-Bolaget Åaito & C:o
Bangatan N:o 9. Telef. 15 05

Kostymer, Paletåer och Benkläder for fest,
och hvardagsbeliof förfärdigas snabt och om-visit-

sorgsfullt
in snitt och skickliga arbetare

Priserna särdeles moderata.
Färdiga kostymer,paletårochbenkläder på lagei
Frackkostymer uthyras.

Beklädnads-BolagetAalto &C:o
Bangatan JV:o 9. Tel. 15 OS.

Ivar Schoultz

Linoleumaffär
Boulevardsgatan 28

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Toukokuun 16 p. 1900

\ i Israe111 111 AIIII III »ilS,
5-näytöksinen murhenäytelmä 6 kuvaelmaa)

Kirjoittanut Alpo Nopoiien
Henk i1i

Ahab, Israelin knnino-es Kaaile Hahne
Isebel. hanen puolisonsa Maria Rangman
Josafat, Juudan kuningas Oskari Salo
Benhadat, Syyrian kuningas Axel Ahlberg
Mika Jemlanpoika, profeetta Benjamin Leino
Obadja, Ahabin hovinpäämies lisakki Lattu
Asaria sotapäiillikkö Knut Weckman
Ester hanen kihlattunsa Tyyne Finne
Amaria, paimen, Esterin isii Hemnio Kallio

Sameri, Akabin ja Isebellin
kottu Pietari Alpo,

Sedekia Kenaanpoika, valeprofee
tam johtaja Otto Närhi

Eliab,1 . fEino Salmela,V Samanan kansal. . . . '
Assir. J [Uuno Salmela
Baalin pappi Emil Falck.
1 :nen (Uuno Salmela

,Otto Närhi.2:nen Sotamie3
3:mas Eino Salmela

Kansaa, sotilaita, sotapäälliköitä, väiiriä profeetoja
vääriä todistajia, Baalin pappeja, auringon

tyttäriä. kuninkaiden seuralaisia,
Tapahtuu Samariassa ja Gileadissa kuningas Aba

bin hallitusaikana.

Ovet avataan k:lo 7. Näytänto alkaa k:lo 1/^8 ja
loppuu k:lo '

m m
% Franska Lifförsäkrings- #.
f bolaöet 1

HK fl flr
Aktiekapital:12 miljoner Frcs. gi

gny Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
gä)' Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- &>
gjt ringar af alla slag. Genom samarbetemed
<^4)) sjuk- och olyoksfallförsäkringsbolagetL'Ur- %£/)
&h~ baiuc et la Seine beviljas de försäkrade vid sgJY*£jf sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,m)) hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- &(,
&}}■ säkrade ocli hans familj, som ock de per- 0\%? söner, med lnilka lian står iaffiirsförbin- J^delse för den oundvikliga förlust, som en
gg) sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- &ft
ojjC ler en olyckshändelse medföra. Bolagetefter-

skänker nämligen, såsom allmänt bekant, (gj(/
0h premierna för hela sjukdomstiden och utbe- gfrgf<! taiar 8/4 af kapitalet,om sjukdomen är obot- *§£'
ÖJi' lig och resten vid dödsfall'. sJj'

Bolaget L'Urbaines försäkringar äro 00
därför särskildt att rekommendera för her- ja?*&!() rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
större affärsföretag genom lifförsäkring, &hijpZ! emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-
samma störingar svårare sjukdomsfall all- Égjj)

0h tid medföraoch hvilka ofta'nog bringabor- |g)
fid ges- och förlagsmanstora förluster.

För dessaväsentliga fördelarerfordras
0h icke niigra extra premier utan endast att Oh,
gfii den försäkradeafstår från den årliga vinst- xs

andelen.

t Generalagenturen:H:fors, Ö. Henriksg. 1. #&■

Qarlvon tJffnorring. #

Håkanssons RESTAURATION & BILLÄRD Kyrkogatan N:o 14. Telefon 16-25.

A. Nikaeider Helsingfors Elektriska vy* Belysnings AktiebolagMikonkatu IL Tel. 303
Oikeita. \|/ Kasarminkatu 27. Telef. 916Viinejä, XCon.ja.kkia,,

Rommia ja Liköörejä. Toimittaa sähkövaloa. Ledig annonsplats
%i Pyytäkää hintaluettelo! S- Myy sähkötarpeita.

öambrini Restaurant.
Sivori & *
4f Merikannon
l*iaii3»iiittkaKiiiii

Wiipurissa |Helsingissä
Aleksanterinkatu 21. jjj Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. « Tel. 29 22.

ProfessorVVagners
Gödninlsämne

W) för krukväxter i rum. Försäljer äfven hos W
Ml Trädgårdsmästaren Edvard S. Stenius, V. (^
<yj\ Henriksg. 6. Obs.! Omplantering delvisicke r*-i
VWJ nödvändig. Y%
M) Wilhelm Kommonen (jP^
"\jC\ Unionsgatan 16. fM>

Mineralvattenfabriken
§anifa§

rekommenderar sina tillvärkningar
Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8

Telefon 31 91.

Ö 10 iQi

nedifrån dalen. Alla lyssna med rö-
relse till sången. Tannhäuser skyndar
ut med utropet: „Till Rom!"

Tredje akten. Dalen framför Wart-
burg. Elisabeth, som legat försänkt i
innerlig bön framför madonnabilden,
stiger upp, när de frän Rom återvän-
dande pilgrimmerna inkomma. Förgäf-
ves söker hon bland dem Tannhäuser.
Hon sjunker ned på knä och ber ma-
donnan att bli hädankallad från jorden.
"Wolfram, som med djupaste rörelse
åsett denna scen, närmar sig henne,
när hon stiger upp för att gå. Hon
bjuder honom med en åtbörd att icke
säga något. Hon synes tacka honom
'or hans trogna kärlek, men hon vill
icke bli ledsagad. Hennes väg går
mot himlen dit en högre plikt kallar
henne. Wolfram sätter sig ned ochsjunger vid harpan en sång till afton-
stjärnan. Det börjar mörkna. Tann-
oauäer uppträder, blek och förstörd,
kladd i en sliten pilgrimsdräkt. Sedan
kan närut sitt namn för Wolfram, frå-gar han honom efter vägen tillVenus-berg och förtäljer därpå om sin pil-
Pansfärd. Djupt förkrossad, efter att
Qa underkastat sig alla slags mödor,
anlände han till Rom. Fåfängt anro-
)ade han påfven om syndaförlossning.

Tobaksfabriken

"SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommende
ras åt tobakskännare; försök ..Casino

Samson I",Samson 2" (Trämunstycken)

och "1899
Kommissionslager iHelsingfors hos

Frans Lindberg
Alexandersg. 52. Telefon 2688

Påfven förklarade, att han vore evigt
fördömd. Torr skulle hans stafsmyckas
af blad ochknopp,än Tannhäuser blifva
frälst. Till Venus står nu åter hans
håg. Först när Woltram nämner Eli-
sabeths namn, återkommer Tannhäu.ser
till besinning. De äldre pilgrimerna
komma inbärande med en öppen kista,
som innesluter Elisabeths lik. Woltram
leder Tannhäuser fram tillkistan, fram-
för hvilken denne sjunker på knä för
att strax därpå uppgifva andan. De
yngre pilgrimerna framträda och för-
kunna, att ett undervärk har skett.
Pilgrimens torra staf har smyckats med
friska blad. Därför skall syndaren ej

mdens brandstanna ofrälst kvar iafgriflj
-Herren vare pris och lofP

-«""►-

Teater och musik

En konung teaterdirektör: IAthen
har som bekant grundats en National
teater på konung Georgs bekostnad.
Konungen tar ätven vaken del iutfö-
randet af denna hans idé och har t. o.
m. förbehållit sig själf öfveruppsikten
därstädes. Den blifvande teaterns till-
kommande ledare f. d. undervisnings-
ministern Angelos Vlancos, själf en
framstående dramaturg, förelade maje-
stätet nyligen ett i240 paragiafer upp-
gjort reglemente för den nya teatern.
Konungen genomgick omsorgsfullt det
digra manuskriptet, men ansåg det före-
slagna reglementet icke motsvara hans
med teaterns grundläggande afsedda än-
damål. Erkännande det härå nedlagda
arbetet, tillade konungen sig vilja själf
uppsätta ett nytt förslag till statuter,
■ladana han önskade dem. Inom några
veckor torde den nya ,,Nationalteatern''
komma att öppna sina portar för all-
mänheten, hvilket af tidningspressen i

Athen hälsas som en stor konstnärlig
tilldragelse för hela Grekland.

Opera Comique iParis har jämte re-
petitionerna på Hänsel och Gretel"
hvarå arbetas under högtryck för att
få operan färdig till bestämd dag, be-
slutit inom närmaste framtid återupp-
taga Méhuls storslagna musikvärk Jos-
eph," och bar allaredan härför vidta-
git inledande åtgärder. Likaså repete-
ras på ett litet stycke med endast tre
personer Bastien och Bastienne" skrif-
vet af Mozart vid tolf års ålder och
första gången uppfördtiWien år 1708,
äfven har lagts under arbete en balett
af Gédalge, kallad Phcebe", med text
af Roger Gollias.

-*""►-

prick alltid

JVlonopole sec"!



Mfcm, EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg 52. Telef. 2178. Helsingfors■

ALEXANDERS TEATERN.

Tysta Dpslllslaiißt
snfVer

Torsdagen den 17 Maj 1900
= Gästspel =

Tannfyäusei?
Romanrisk opera i 3 akter, musiken af R. Wagner,

Personerna
Hermann, landtgrefve af Thii

ringen " leinent Werner
Tannhäuser g (Arthur Hofmann
Wolfram von Eschinbach |Emil Del Ley.
"Walter von der Vogehveide . (Linus Uhlig.
Biterolf |% Frans Adolfi.Henrik Skrifvaren |Gustaf Marcham.
Eeinar von Zweter J 3 Alexander Falk.
Elisabeth, landtgi-efvens brors

dotter
Venus
En herdegossÉ

Svenner \

Thttringiska ädlingar, grefvar truar och jung-frur. Svenner, Pilgrimer, Sirener, Najader, Nymfer,Amoriner, Bacchanter, Satyrer och Fauner. Hand-lingen i Tliiiringen. På och invid Wartburg. Bör-
jan af 13 seklet.

Börjas kl. 7 1/ie. m

Lisbeth Stoll.
Marion Hardon.
MargaretaUte.
Lisa Paulig.
Irma Adolli.
Malvine Wiegner
Maria Chionda.

| Brefpapper "" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "
ska sorter, linierade och olinierade. 4| Firmatryck utföresbilligt. 2

| Dahlbergs Pappershandel, f"
Alexandersgatan15. O

Champagne

3 Mont de Bruyére g,
rQ säljes i minut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- Ö*
tioner. Partilaser hos jjj

>? Ernst Tollander. fe
W S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

"

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.

Onsdagsn den 16 Maj 1900

Program

Sousa.
Czibulka.
Baschinsky
Suppé.
Strauss.
Mozart

MascagniFantasie: ('avalleria rusticana" . .
Ach könnt' ioh noch' mal so lieben

Aletter.
Pahlmann
Rosas.

Suomalaisia. Potp. . . .
t"her den Wellen, Walzer
Potpourri avs: Geisha"Buzz, Galopp

Sidney.
Hornischer

lFrima"
ar en nv

f*agyi?os§,
rti, trän eget fa

Fredr. m&v* Ekherg.
52 Alexandersgatan 52

Manhattan. Marsch . . .
Frauenlist, Gavotte . . .
Zuckergoscherl,Polka . .
Ouverture:Flotte Bursche
Aquarellen,"Walzer . . .
a) Menuett
b) Meditation

Lied

rkia

Bach

å^MhÉåiåMM^å^^

FiDSta SM-kFilttatt-
fatt Mlielolapt.

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Specialiteter:
Danska handskar 2: 50.

Moiree Underkjolar 10: 50.
Klädes Underkjolar 12:
Filthattar

omonterade fr. 3: 90, monterade fi

Korsetter
4: 50 & 9 mk2:80. —

Flor från 50 penni.
Alln dessa V;l Kol "yi^g rava-

ickeosssi Lgmngrornas
Förhöii!;H pris

UraHHHPJtHFf
Fredr. Edv. Ekberg.

k KonditoriUtm
52 Ålexandersgatan 52

Helsingfors

'xkv<» ■ '*/■<>'
'<>' x> <>■■■<■>KyxY'\y:'X

j| Sörnäs Pilsener!
■ Sörnäs Porter!
I Prima råmaterial.

Prima vara.
SörnäsAktieBryggeri.

XiX^aXxX/X <."> aXaXa>-aXXXXX.

Å r

Ledig annonsplats

ru, HutVud iaW s N ri, 1900

Biljetter jemte abonnement erhållas i q
W. Laurents tidningsdepot, iPassagen. fran w
9_4 e. m. samt i teaterns kassa fran kl 5
e. m. till föreställningens slut. Söndagar er
hallas biljetter i teaterns kassa fran kl. 2 till
föreställningens slut. Abonnenter hafva att
inbetala 10 % i förskott. Vid blifvande gäst.
roller af nya artister höjas biljettpriserna
med 25%.

Biljetpriserna
Länstolar: l:sta raden Mk ~

I>.2 o. 3 „
5 o. 6 radernaStolar 4

7. 8 o. 9 4 ,
Loger

Benoar loge stolar
Bel-étago „
Bel-étage-balkong.
Partergalleri. .
2 radens loge framplats 50 „

bakplats
"■ällori » 50 „
literaloge plats

Paradis 75 „

Dirigent: Paul Schoitz Regisseur
Franz Adolfi

Direktör A. Falk

H

Columbia
med eller utan ked är världens

förnämsta

Velociped.
öeneralagenturen förfinland

innehafves af

Q. F.|Siookmanns
Vclocipcääepoi

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.

Torsdagen den 17 Maj 1900

Program
Bion.
Stritzl
Peter.
Rossini
Strauss.
Boccheriin
Handel.

Förster
Meissner
Metra
Schwarz
Ertl.

H:fors Kemiska TvätfiiiriiltiiK
(Mimmi Talen)

Andregatan 15. Telefon 507
Vårkostymer m. m. rengöras

fort, väl och billigt

1. Kaiserparade, Marsch2. Ans Liebe, Gavotte .
ö. Schelmchen, Polka.i. Ouverture: Semiramiso. öphärenklängp, Walzer6. a) Menuett . .

b) Latgo

7. Fantasie: »Carmen"8. Rheinlied
9. Svenska toner10. Serenads espagnoJ

11. AViener Lieder12. Richard, Galopp. .

Bizet


