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Oskar Aspelund. Möbelaffär. Central Passagen. Tel. 28 li. m
/V!r C i

Tidning för Helsingfors SVEA"
Brand & Lifförsäkrings

AktiebolagTeatrar och Konserter.Ledig annonsplats
Kontor

Utgifves hvarje söndag, orivSdag och fredag
Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

Söndagen den 27 Maj 1900.N:o 113

%%% DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. » » »
H. W. LILSUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 16, Telefon 2110.

Jakob Ljungqvists

ÅtelierFotografiska
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

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

Nya Tapisseri-
d.IlClIVill

Hagasnndsgatan 2 Telefon 3201

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment

Vid partiköp rabatt.
H. "W. Schalin.

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

Stiirstn lågor afFlyglar,Ptnntnos, Orgelharmonler.
& oi-kpslorinstrunisiit. Specialitet: Flyglar & Pia.
ninos från viirldsfirnian

Carl Bechstein iBerlin

Helsinöfors Elektriska
Belysnings Aktieöolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

Svenska Teatern.
£*" IJ— J /

Söndagen den 27 Maj 1900,

7 e. m.

Femte folkföreställningen

Cyrano de Bergerac
Heroisk komedi på vers i5 akter af Edmond Rostand

Öfversättning af Harald Molander.

Personerna
Hr Engelbrecht.
Hr Klintberg.

Cyrano de Bergerac . .
Christian de Neuvillette
GretVe de Guiclie Hr Berlin

Hr LindrothLe Bret
Vioomte de Valvert Hr Rosqvist

Hr Stavenow.
Hr Malmström
Hr Hultman.

Marquis de Cuigy
KaptenCarbon de Castel-Jaloux
Baron de Peyrescous

Baron de Casterac de Oahurao Hr Lindh.
Kagueneau, värd på »poeternas tavern" Hr Sveaberg.
Montneurv *

iu i /Hr Lindh.
BeUerose

J > skådespelare |Hr Precht.
Ligniére, poet Hr Hultman.
En capuoinermunk Hr Stavenow.
Roxane Frk Svanström,
Roxanes duenna Fiu Bränder.
Lise, Kagueneaus hustru FruKlintberg.
Moder Marguerite ) (Fru Precht.
Syster Marthe > nunnor <Fru Lindfors.
Syster Claire J (Frk Lindmark.
En limonadförsäljerska Fru Lindh.
l:sta skådespelerskan Fru Stavenow.
2:dra skådespelerskan Frk Lindfors.
Marquiser, Officerare, Gascognska adelsjunkrar, Poeter, Borgare, Musikanter.

Pager, Lakejer, FicktjutVar, Soldater, Borgarkvinnor, Nunnor.
De fyra förstaakterna spela 1640, den femte 1655.

Börjas kl. 7 och slutas omkring kl. II e. m

J. H. Wiekels
Vinhandel.

Arraks Punsch,
prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme cThonnenr) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

Akta
Viner cch spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17,

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

■»ssSiS Nya Glasmagasinet $S€€«»
Hörnet af Östra Henriksg. och Alexandersg

Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser,

Hufvuddepot af Dr. Lalimaiins un-
derkläder.

Ensamförsäljn. af JouvillS & C:o's
iGrenoble världsberömda handskar.
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*»»»£££:€:€€€**! Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 2J

fotografiska Randels- ?abriks-
Aktiebolaget i finland

«s* Helsingfors mm
I. Fotografiska artiklar,

11. Fonografer, Graph.oph.oner
111. Scioptikons, Kinematografer

Röntgen- och Medicinska apparater.
N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp.

A.utomobiler, Velocipeder.
Kontorsinreaningar, Skrifmaskiner.

Mikaelsgatan 1, Itr.

IV.
v.

Kontor Vestra kajen 18SKÄNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: G. F. GARLANOER.

AftonkonsertAU. dagar HÖtelKältip' Mifkf 3e°" S 6r
//sto Rumåniska Salon-Orkestern J. G. Dimitriou. frän k 8 e. m

A.TBLIER A.POJLLO.
NiAGASiH DU EiOBO.

er. N. Esplanadg, 31.ografisk
visitkortsformat å
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Harald Wasasejenias BLOMSTERHANDEL, Skiinaden4.
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Jvlu inkomtrict! BODEGA ESPANOLA
Filhamonisha Sällshapcfs (Etablerad 1883)

Helsingfors.
Sommarliattar.blommor, fjädrar, sidenband, spet-

sar, flor, tyll. crépe, plysch, sammet, siden m. m. till
ytterst billiga priser, hos Försäljningiparti ochminut at endastäkta utländska

Viner &E. & IV. Sjöström,
9 Alexandersgatan iN:o t( JÅai iné Spirituosa

Emma KriilPs IVya Barnyarderofeen

L^*£ Ständigt iager af färdigaMODEAFFÄR IBrunnshuset

BARNKLÄDER.Inneh. Emma Wickström
Qlogatan 3, Söndagen den 27 Maj kl. 2 e

M^^^— =^bt^ K. F. LARSSON
är ständigt försedd med det nyaste i branchen och
utför förstklassigt arbete.

ProgramE. W. Salenius AVt tietoolaget
IMISOuverture till op. Martha FlotowMineralvattenfabrik Alexandersgatan 21, (Tallbergs nya hus.)

Generalagent för Liberty C:o. Lint. Londonrekommenderar åt en ärad allmänhet sina allmänt Hochzeitsreigen, vals Bilse,
berömda tillverkningar.

Air. för stråkinstr Bach Möbeltyger:
kretonner m. m.
Möbler & mattor,

halfsiden, velveteen, gobelintyger
Engelska lampor och metallvaror,
Konstnärligt krukmakeri.

Fabiansgatan 20. Telef. 756
Scener nr op. Trubaduren Vcrdi

Tel. 2776.BäSJIOI* Te'' 2?76
PAUS

Ledig annonsplatsVedj sågad, klufven, hemkörd, per telef. Ouverture till op. ..Den flygande
Hyfladt och ohyfladt yirka. Holländaren Wagner

Fantasia appassionata, för vio- Helsingfors Nya MusikhandelViouxtemps
Fazer & Westerlund.Ledig annonsplats (hr Johannes Schröder*

Största Not- cch InstrumentaffärCarmen-suite N:o i Bizet
Nyheter

Marsch ur La Damnation de Paust Berlioz

Helsingfors
Glassliperi

Jean Sibelius, Athénarnes sång.
Jean Sibelius, Koskenlaskian Morsianmet.

Selim Palmgren,Deux Contrastes, pour Piano.
Oskar Merikanto, Uusia Lauluja.

Erkki Melartin, Legend I.pour Piano.
Ekman-Sibelius, Sången om korsspindelnRödbergsgatan14. Telef. 2686.

Den enda värkligt praktiska SKBIFMASKIH Fazer & WesterlundDekorationsslipningar å spegel-,fönster-
ocli diirsglas, fönsterskärmar m. m Fabiansgatan 10, Alexandersgatan 36

//A 31MONI).
Ss
CO Specialaffär för Korsetter.som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Svenska prisbelönta& andra utländska fabrika-

ter ialla storlekar samt prislägen.
Största urval af korsetctjedrar & planschetter,

till billigaste priser, hosGeneralagenter för Finland & Skandinavien,

■S-i *. 03 S ■■a t 'g (^ era
_

CO L. -2s rT;z S ni e— i ■

"Z! " *-■ ' '»

O. Grundström.
N:o 26 Alexandersgatan N:o 26&&é?&&s*sf&s*

cd g G.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,Hagelstams bokhandel: Alexandersg-.46. Centrals hus

Tidskriften
Alla sorters finare och gröfreBorstar & Penslar,

Tamburmattor &. Rottingpiskor, Toilettvålar, Amykos, Par-fymer, Badsvamp, Kammar af alla slag, Speglar &. Toi-lettprydnader, Portmonnäer. Börsar, plånböcker, Cigarr-
& Cigarrettfodral m. ni. till billigaste priser.Ateneum

Ledig annonsplats 12 mark per årgång.

Ledig annonsplats
Rikt urval utländska
Konstfidskrifter

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d höte & å la carte.
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Den flygande Holländaren
Ett skepp kring vida hafvet går
med blodrödt segel, kolsvart mast.
En dödsblek man vid rodret står;
han vakar utan ro och rast.
Hui! hur stormen gnyr!
Hui! hur skummet yr!
Hui! som en pil han med hast
Flyger fram utan ro, utan rast.

Dock än ett hopp den arme blef skänkt
förlossning att hinna

Om blott en maka, trogenidöden,han
kunde finna.

En dag vid stormens hemska dån
förgäfves han sökte nå.
Han hädade och svor med hån:
..Till domedag jag frestar på!"

Men satan log —
Och eden tog —

Och fördömd nu han far
utan mål. utan rast alla dar.

Hvart sjunde år i land han går
att frälsning nå ur straffets bann.
En brud han tog hvart sjunde är:
men troget vit han aldrig fann.„Till hafs igen

från svekfull vän!

Så farväl, falska mö!
Dig jag %r ut på svallande sjö!"
Så lyder den dystra sagan om „Fly-

gande Holländaren",denne hafvets Aha-
sverus ...

Första akten. Daland har med sitt
skepp varit ute på vidsträckta färder
till fjärran land. Stadd på hemväg
gläder han sig åt att snart få omfamna
sin dotter Senta, då hans skepp af
stormen drifves i land blott några få
mil från det efterlängtade hemmet. Hit
kommer äfven Holländaren" och går
i land, ty

råter äro flydda sju långa år".
Han skildrar sina eviga kval och hu-
ruledes han förgäfves mången gång i
storm och nöd sökte faror och död".I
Som pesten undflyr man hans spöklika
skepp, som hvar det visar sig bådar
olycka och undergång. Daland blir
lonom varse, ropar honom och an.
Holländaren svarar med att spörja om
man vill vägra ankarplats åt en vilse-
kommen främling. Då de sålunda kom-
mit i tal med hvarandra omtalar Hol-
ändaren huru hans skepp drifves kring

hafvets vida rymd och ber Daland för-
mna honom att få värmas vid hans
härd. Han vill rikligen belöna Daland
ch låter sina matroser bära i land en

kista fall af dyrbara klenoder och ädla
stenar såsom gengäld för den gästfri
het Daland lofvar honom. Dessa skat
ter äro dock blott en ringa del af Hol-
ländarens rikedom och då den snikne
Daland omtalar att han äger en dotter,
en älsklig mö", och lofvar henne som
brud åt Holländaren,förbinder sig denne
å sin sida att i utbyte lämna alla sina
skatter. Emellertid har stormen lagt
sig, vindea har kastat om och de båda
sjöfararne komma öfverens om att an-
träda färden till den kust där Daland
har sitt hem.

Andra akten är hemma hos Daland.
Denne är dock ännu ej hemkommen
från den långa sjöresan. Senta, Marit
och bondflickor sitta och spinna. Senta
är försjunken i underliga svärmerier
och ehuru hon gifvit sitt hjärta åt en
barndomsvän, Erik, står dock ständigt
för henne en bild som ej lämnar hen-
nes tankar — bilden af en blek man
med dystert utseende och svart dräkt,
hvilken synes a en större tafla, som
sedan långt tillbaka pryder det enkla
jömanshemmet. Denna bild föreställer

den gåtfulle Flygande holländaren",
ådan han under ett föregående århun-

drade uppenbarat sig vid ett besök i i
and. På Senta har den dystra bilden i

gjort ett så djupt intryck att hon gärna
vill offra sig för denne arme, kringir-
rande man genom att skänka honom
sin trofasta kärlek och sålunda förlossa
den olycklige från den demoniska för-
trollning, som binder honom.

Nu slås dörren upp och Daland åt-
följd af Holländaren inkommer. Sedan
Senta hämtat sig från sin första öfver-
raskning vid åsynen af den man, som
förut blott som en drömbildstått för
hennes blick, men som nu förkroppsli-
gad och lefvande står framför henne,
ger hon uttryck åt de känslor som fylla
hennes bröst. Holländaren känner sig
hänförd vid hoppet om att nu omsider
frälsningens timma skall slå, och akten
skitar med att Senta gifver honom sin
hand och svär att blifVa honom trogen
intill sin död.

Tredje akten försiggår utanför Da-
ands invid hafsfjorden belägna hus.

Man ser Dalands ochHolländarens skepp.
På det förra är det llf och lust och
matroserna glädjas och njuta af att fä
hvila ut vid hemmets strand. På det
holländska skeppet däremot råder en
herrsk dödstystnad. Senta kommer ut
ur huset, följd af Erik, som är utom
sig öfver att hans älskade skänkt sin
hand åt en annan och därtill åt en

som finnes är

sa
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AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889

Svenska Teatern.
(T-^-^Qf

—
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jHåndagen den 28 Maj 1900,

kl. 8 e. m.
Crodtköpsföreställning-

£/Å£/J\.
Skådespel i5 akter af Pierre Berton & Charles

Simon. Ufversßttning från franskan.
Personerna

Ledig annonsplats

§uuri loppuunmyynfi!
Suurella hinnanal ennuksella loppuunmyymme liik-

keemme lopettamisen takia tavaravarastomme

i Kauluksia, Kalvosimia,
Paitoja, Kravatteja y. m

fimain-caatetusliißt sampo"
Mikonkatu 1. Telef. 893.

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

Kostymer, Paletåer och Benkläder för fest,
visit-, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om-
sorgsfullt.

Grodt material, fin snitt och skickliga arbetare,
Priserna särdeles moderata.

Färdiga kostymer,paletår och benkläder på lager.
Frackkostymer uthyras.

Beklädnads-Solaret Aalto &C:o
Banffatan N:o 9. Tel. 15 05.

Ivar Schoultz
ynnidinnoffärnuioUiiidi idi

Boulevardsgatan 28

SUOM. TEAATTERI.
1900Sunnuntaina Toukokuun 27 p

Silllltlltd ryosio.
(Der Raub^der Sabinerinnen)

inäytöksinen huvinäytelniii. Kirjoittanut
Franz von Schönthau

Henk il5 t

Martin Gollvitz. professori. . Taavi Pesonen
Frederike, hanen rouvansa. .Mimmy Leioo
Paula, heidän tvttnrensä . .Olga Leino

Hemmo KallioTohtori Xeumeister
Marianne, hanen rouvansa . . Elli Tompnri

Karl Gross, viinikauppias . . lisakki Lattu
Emil Gross, teaatterinimeltään

Sterneck, hanen poikansa Pietari Alpo
Emanuel Striese, teaatterin joh-

Adolf Lindfors
Eoosa, Gollvitz'in palvelustyttö Mimmi Lähteenoja
Auguste, Neumeisterin palve-

Elli Malmlustyttö

Meissner, koulun vahtimcstari . Otto Närhi,

Tapahtuu Saksalaisessa pikkukaupungissa.
(Aika nykyinen)

Ovet avataan k:lo 7 Näytäntö alkaa k:lo >
/28 ja loppuu

k:lo !01l

Bernarde Dufresne
Adolplie Cascart .
Bussy ■:""""Michelin, journalist
Dubuisson . " " "

Hr Klintberg.
Hr Hultman.
Hr Swedberg.
Hr (Jastegren.
Hr Engelbrecht
Hr Stavenow.
Hr Rosqvist.
Hr Malmström.'
Hr Lindroth.
Hr Lindh.

Le Camus
Courtois
Jlalardot
Lartigou

Hr Precht,Auguste
Duclou.
Jules " ■

Adolphe
Zaza . "

Hr Lindström.
Hr Precht.
Frk Svanström
Fru Precht.

taja
Anais
Toto Fru Klintberg.

Fru Stavenow.
Frk Bonnevie.
Frk Andersson
Frk Lindmark.
Fru Lindfors.
Fru Lindh.

Simone . . .
Clairette . .
Floriane . .
Fru Dufresne
Mathalie . .
Juliette.. "
Melanie . "
Liseron . . Frk Åhman

Scenen är iS:t Etienne och iParisivåra dagar

Börjas kl. 80. slutas omkring 10.so e. m

Håkanssons RESTAURATION & BILLÄRD Kyrkogatan N:o 14. Telefon 16-25.
"j vi> .
I A. Nikander |

Mikonkatu 11. Tel. 303.
Oikeita, \\) \\i

4 VHnejä,Konjakkia,
w Rommia ja Liköörejä.E

$ Pyytäkää hintaluettelo! « |
ii ii> ii

Helsingfors Elektriska
w AktiebolagBelysnings

Telef. 916Kasarminkatu 27

Toimittaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

Ledig annonsplats

öambrini Rcstauram.
Sivori & * ** Merikannon

Pisuiomsiksisiiifli
Wiipurissa JHelsingissä

Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. <l> Tel. 29 22.

främling, som aldrig förr beträdt hen-
nes tröskel. Han söker förmå henne
att återkomma till honom, som hon förut
svurit trohet idöden. Senta kämpar
en svår strid mellan sin första böjelse
och den häftiga lidelse hon känner för
den olycklige, dystre Holländaren. Dä
träder plötsligtdenne senare fram. Han
ser SeMa förlorad försigoch medhenne
hoppet om förlossning och sällhet, och
beslutar att gä till sjöss för att „aldrig
ffier den gröna jord beträda". Han
gar ombord på sitt spökskepp, som his-
sar sina blodröda segel och ögonblick-
ligt lägger ut och seglar af. Senta
i]ar upp på en öfver hafvet hängande
kl'Ppa, och med orden:

kPrisa din ängel! nu ändas din nöd.
Dm är jag, trofast till min dödil

—
störtarhon sigihafvet. Isamma ögon-
Wiok sjunker Holländarensskepp, hvar-
efter man ser Senta och Holländaren i
förklarade gestalter höja sig ur hafvet." ■«► "

Fidelio.
fa akten. Don Pizarro, stats-

fängelsets guvernör, har af hämdlyst-
lla' låtit hemligen inspärra Florestan

Tobaksfabriken

"SAMSONS"
i Tavastehus tillverkningar rekommende-
ras åt tobakskännare; försök ..Casino

,Samson I", Samson 2" (Trämunstycken)

och "1899
Kommissionslager iHelsingfors hos

Frans Lindberg
52. Telefon 2658Alexandersg

i fängelset, där han låter honom for-
smäkta. Florestans maka Leonora for-
kläder sig till en ung man och tager

tjänst under namn af Fidelio hos fång-
vaktaren Eocco, hvilken fattar mycken
tillo-ifvenhet för den unge mannen, som

han önskar måtte blifva hans måg och
gifta sig med hans dottermarcellina.
Don Pizarro får kunskap om, att stads-
ministern Don Fernando kommer för
att inspektera fängelserna i hans gu-
vernement, dä flere oskyldige för dennes

häind där skola befinna sig. Guvernö-
ren besluter nu att mörda Florestan
och befaller Eocco skyndsamligen att

låta gräfva en graf idet underjordiska

fängelse, där Florestan vistas. Med
mycken möda får Leonora Eoccos löfte
att följa honom dit ned och hjälpa ho-
nom vid grafredningen.

Andra akten. Sedan Pizarros befall-
ningar blifvit åtlydda, går Pizarro ned
i Florestans fängelse och vill genom-
borra honom med en dolk. Leonora
störtar fram med en genomträngande
anskri och betäcker hans kropp, i det
hon säger Pizarro att han först må
dödaFlorestans maka, innan han tager
hans lif. Hon riktar en pistol mot

Pizarros panna och hotar att nedskjuta
honom. Isamma ögonblick höras trum-
petfanfarer. Det är ministern Fernando
som anländer till fängelset.

Tablå. Rocco, följd af Leonora och
Florestan, anropar om Femandos nåd
för den oskyldigt fängslade och förtäl-
jer för honom Lsonoras uppoffrande
kärlek. Fernando befaller att Pizarro
skall fängslas och ger Florestan frihe-
ten. Alla de närvarande dela dennes
glädje.

Teater och musik.
Giovani Cokinis. Ien kritik öfver

den i Warschan f. n. uppträdande ope-
ratruppens prestationer läses i m~Wi ar-

scbauer Täglicher Rundschau" för den
5 Maj bl. a. följande: I går uppträdde
på härvarande scen för första gången
tenoren hr Cokinis som grefve Alma-
viva i operan nßarberaren iSevilla".
Så mycket af denna första föreställning
kan bedömas, är den unge konstnären en
utbildad sångare. Hans lyriska stamma
är klangfull och stark, tekniskt välsko-
lad och ren. Det är en bekantskap att
göra. Hr Cokinis återgaf partiet myc-
ket väl, allrahälst man måste taga i
betraktande att Almaviva iir en uppgift
fordrande icke allenast talent, menockså
stor musikkännedom. Afven i så fall
har denne för oss hittils obekante ar-
tists första uppträdande här gjort det
bästa intryck." Att märka är det hr
Cokinis härvid uppträdde vid sidan af
artister sådana som Battistini, Tetra-
cini m. fl.

-«"♥►-

prick alltid

»jVlonopole sec"!

Ledig annonsplats

0000
Mineralvattenfabriken

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

Telefon 3191.
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Itm EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexanders!) 52. Telef. 2178. Helsingfors.
t

ALEXANDERS TEATERN.

Tysta OuerasällstaDet
gifver

Söndagen den 27 Maj 1900

= Gästspel =
Nyhet, andra gången

Den flraiå Holländarent' O
Romantisk opera i3 akter musiken af R. Wagner

Personerna

Daland, norsk sjöfarande . Clement Werner,

jjjSenta, hans dotter
tii
|Erik, jägare
tio

Maria ChiondaijMary, Sentas amma

rf Styrmannenpå Dalands skepp Linus Uhlig,

Emil Del Ley
IB

Spökskeppets besättning.£ Dalands besättning
Norska bondflickor.

Händelsen föregår på Norska kusten

Erik . . Herr Wallnöfer som gäst

Börjas kl. 7 V2e. m

Lisbeth Stoll

i Brefpapper "
" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "

ska sorter, linierade och olinierade. V

J Firmatryck utförasbilligt. |
| Dahlbergs Pappershandel, J" Alexandersgatan 15. »

\r Champagrne

3 Mont de Bruyére
,P säljes i minut hos de flesta Herrar handlande

Serveras å alla större hotell & restaura- jj1'
tioner. Partilager hos Km

Ernst Tollanrier. *"
\$ 5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

HlStrå- kFlått-
fnhriVr åHiohnlofrptläliriy åiutjUOidPL

Alexandersgatan ai. Tallbergs hus.

Specialiteter s
Danska handskar 2: 50.

Moiree Underkjolar 10: 90.
Piqué Kostymer, hvita 16: 50.

Stråhattar
omonterade fr. 2: 25, monterade fr 4:50

Korsetter
2: 80 3:50 4: 90 9: 50

Sommarblusar
i100 olika mönster

Flor från 50 penni.

wmwmwmwm
Fredr. Edv. Ekberg.

Bapri k Konditori
52 Ålexandersgt n 52.

Helsingfors

*'>(>'

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.

. > . . ...
Å

II

I*Prima vara.
Sörnäs AktieBryggeri.

X A>. XXXXXXAaXaXjC

ALEXANDERS TEATERN.
Tysta OpsälM*.

gifver

Tisdagen d. 29 Maj 1900

Fiäelio
opera i 3 akter af L. V. Beethoven

Personerna

Don Fernando, minister
Don Pizarro, guvernör iett

statsfängelse Franz Adolft
Florestan, fånge Adolf Wallnöfer.
Leonora, hans gemål, under

namn Fidelio Lisbeth Stoll
Glement WernerEocco, fångvaktare

Marcellinc, hans dotter Dora Ute
Jacquino, portvakt Linus Uhlig

Statsfångar, Kaptenen för vakten, Officerare,
Soldater, Folk

Handlingen eger rum i ett spanskt statsfän-
gelse några mil från Sevilla

Börjas kl. 7 Y2 e. m

{Columbia
med eller utan ked är världens

förnämsta

Velociped.
Gencralagenfurcn för Tsnland

imiehafves af

Q.F. Sfocßmanns
Yelocigeäflepot.

Ledig annonsplats

sPrima"
är en nv

fagyi?os§,
tillverkad a n turkisk tobak. Iparti, från eget fa
bvik. endast

JFreår. Edv. Ekherg.
52 Alexandersgatan 52

Ledig annonsplats

Ledig annonsplats

Helsingfors, HutYudstadsblack-ts Xva Tryckeri. 19 0

Emil Del Ley

Ledig annonsplats

Hifors Kniiisk MMtoing
(Mimmi Talen)

Andregatan 15. Telefon 507

Vårkostymer m. m. rengöras
fort. väl och billigt


