
Oskar Aspeiund. Möbeiaffär. Centrai Passarn. Tp.l. 28li.^-Ls
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Jakob Ljungqvis-y
l\ b ÄteFotografis ier

Alexandersg. 19
(ing. fr. Hagasundsg

CO
Telefon 2453

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

'
CÖ
tal)

CÖ Nya Tapisseri-
affaren.cö

Hagasnndsgatan 2 Telefon 3201

Största urval!?
—

i
CÖ

Obs.! Ullgarn stort sortiment
Vid partiköp rabatt.c— \ vokat

JHT. W. Schalia.
JSTot- ooh Itistrumenthandel.

Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 12 51

Största lager afKlyglar,IManiiios,Orgolharmonier-
& orkesterlnstrument. Speciaiitef: Flyglar & Pia-
ninos från viirldsflrmiin

cö
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Carl Bechstein iBerlin

*»{»£€€€€€€*

Helsingfors Elektriska
an Belysnings Aktiebolag

Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning

CC3
Säljer elektriska materialier

"»»£»»€€€€«»

***$ Helsingfors «e«*

I. Fotografiska artiklar,
XI. Foxioffrafer, Graph.oph.on.er

111, Scioptikons,Kinematoffrafer
Röxttffen- och Medicinska apparater.

cg

TV.
V.

N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp.
A-ixtomobiler, Velocipeder.
Kontorsin.redn.inffar,Skrifmaskiner.

Mikaelsgatan I, Itr.

IYliddaqs k o n s e r,,a.. -
Q m I:sta Humamska Sa/on-Urkestern J. G uimitnom

\Va.\\ kl ö 6. m.

V» X. XJ -L JLV^Ä«4I «&^ Ä<4*** Porträtter i vkitkortstormat å 6 mk, or duss

SVEA"
Brand &. Liffcrsäkrings

Aktiebolag
Kontor

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlarider.

1900

H Wiekels
Vinhandei.

Arraks Punsch,
prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse lie-
derspris (Diplöme d'lionneur) vid ut
ställningen iBordeaux 1895.

Akta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren

Unionsgatan 17

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 32 38.

Stor flyttningsrealisation
20 prcc. rabatt.

WIW» Nya Glasmagasinet «:fsee«-
Hörnet af Östra Henriksg. och Alexandersg

Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & lricotvaruaffär
Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser,
Hufvud.lepot af I)i\ Lahmanns un-

derkläder.
Ensamförsäljn. af JouvillS & C:o's

iGrenoble världsberömda handskar.

fftffHSr^^i~^Jß^^^^^T 1^M

Kontor Vestra kajen 18
C. F. GARLANOER.
Alla aftnar

Aftonkonsert
frän k 8 e. m
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cFrQgram~<ffilaået
Ledig annonsplats

N:o 111

»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. ♥« *
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastiqhetsbvrå.

SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:
Alla dagar

A.TELIEH A.POLLO.
MAGHSIfi DO HORD.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgiives hvarjc söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 23 Maj

Georgsgatan 16, Telefon 2770

J.Svenska Teatern.
cxr .Oc-

—
i/d

Onsdagen den 23 o. Torsdagen den 24 Maj 1900,

kl. 8 e. m.

Abonnement N:o 19.
Förförsta ffkngen

Rjertats begär
Komedi i 3 akter af Karl Hedberg

Personerna
Professor Gustaf GferL Hi- Svedberg

v. Häradshöfding Edvin Grerle, ad-
111- Castegren
Frk AnderssonOlga Grerle

Birger Selen, arkitekt llr Klintberg

Fru BraiideiEnkefiu Ellen Lamberg
Magda Lamberg

Hr LindrothHjalmar Bratt, docent
Fru StavcuowMärta Vising

Krk Bonnevi<Brita Vising
Prk TschernichinIda, husjungfru

Försiggår i professor Grerles hem i Stockholm

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

Sundströms Potografiatelier, Fabiansgatan 27
Totografiska Bandels- $ fabriks-

Aktiebolaget i ftnland

N. Esplanadg, 31.
(Ca'anis hus)

I— t



Harald Wasastjemas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
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Sommarhattar, blommor, fjädrar, sidenband, sp

Bar, tior, tyll, crépe, plysch, sammet, siden m. m. till
ytterst billiga priser, hos

E. & N. Sjöström
9 Alexandersgatan N:o 9

Emma Kriill's
MODEAFFÄR

Inneh. Emnn Wickström
Glogatan 3,

är ständigt försedd med det nyaste ibranchen och
utför förstklassigt arbete.

E. W. Salenius
Mineralvattenfabrik

rekommenderar åt en ärad allmänhet sina allmänt
berömda tillverkningar.

Fabiansgatan 20. Telef. 756

Tel. 2776. B »Q1O1^ TeL 2776

Védj sågad, klufven, hemkörd, per telef.
Hyfladt och ohyfladt virke.

Ledig annonsplats

Helsingfors
Glassliperi

Rödbergsgatan14 Telef. 2686
Dekorationsslipningar å spegel-, fönster-

och dörsglas, fönsterskärmar m. m.

PL,£ &■ o-S -eJ> W (fl O <=> SÄii

Ledig annonsplats

OPERÅKÅL^RE^
Korrespondensen

Den enda värkligt praktiska SKKlFMASXIX
som finnes är

HA
somsKriiversaväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien

V» tllff ySa "%tf T&f wk ySa v&!&*«? -«r '«? "SSr -«r -^r *«r >^x

Hagelstams bokhandel:
Tidskriften

Ateneum
12 mark per årgång.

Rikt urval utländska
Konsttidskrifter

Middags- & Aftonkonsert. Table dhote & å la carte

Q o
<— ~"I Säsongen ar afslutad; —

O"~Inågon välgörenhetskonsert,

it— J
m no»

Wien Maj 1900,

iå. och då
någon ba-

Man har
tröttnatpå konsertsalens förtjockadeluft
och söker sig hälst ut idet fria. Vår-
längtan och vårgrönska lockar oss ut;
hvarje dag medför också nya öfverrask-
uiugsr inaturens utseende.

För att med alt detta för ögat förmå
sig -att sitta flera timmar instängd i
konsert- eller teatersalarbehöfvas något
af mer än sedvanligt dragningskraft,
och sådant är knappast att emotse denna
tid af året.

Bland främmande konstnärer som mot
slutet af säsongen besökt oss, må näm-
nas: Sisterman med en lieder u-afton.
Camilla Landi med tvä konserter för
utsåldt hus, samt Ferruccio Busoni, som
med entusiasm emottogs af publiken.
Busoni uppträdde först å en af Phil-
harmoniska konserterna under direktör
Mahlers ledning, därvid han spelade
Webers klaverkonsert alldeles utsökt
fint och gediget och skördadestormande
bifall. Också hans egen konsert bjöd
på ett urval de mes: fulländadt ut rörda

stycken. Hos kvartetten Prill spelade'
han sedermera kreutzer-sonaten tillsam-'
man med konsertmästar Prill, hvarvid:
båda konstnärerna hälsades med stor-
mande applåder. Konsertmästar Prillj
dokumenterade sig härvid som en äfvenl
framstående solist. Denna kvartettens
för säsongen afskedkonsert, blefennjut-
ning af första rang. Programmet var-
nästan uteslutande baseradt på Beet i
hoven. 1

Äfvén en massa andra konserter ha.
nog förekommit, men samtliga af föga
betydenhet. Det skulle göra sig både
svårt och besvärligt att följa med denf
uppsjö dylika, som nära nog dagligen'
här stå till buds, ide flesta fall ocksSj
knappast mödan värdt. Desto större;
är tillfredsställelsen att kunna antecknas
Philharffionikernas och vår nya Sinfoni j
orkesters framgångar. Denna senaret
har med välförtjänt beröm nu afslutat
sin första säsong med en konsert där-
vid Brucknera Dmoli sinfoni, Schuberts
Rosamunda-ouverture och Mozarts sin-
foni iDdur kommo till utförande. Se-j
naste bjöd paj
Handels nMessias -1 under ledning af!
direktör Perger hvilken härmed tog at-j
sked sona sångföreningens dirigent,
han ej säg si_: i tillfälle att förenadetta!

med arbetet som direktor iör Conser-
vatorium, hvartill han blifvit kallad.
Dessutom har han under senaste säsong
varit systematiskt förföljdaf tidnings-
pressen, så också detta småningomkun-
nat blifva honom för mycket. Huru-
vida hr Ferdinand Love, hvilken efter
Perger kallats till platsen är rätte man-
nen att ersätta den afgående, får väl
framtiden utvisa. nMessias" utfördes i
allo mönstergildt. Både kör och orke-
ster presterade värkliga mästerprof,
mäktiga och gripande vackra. Bland
solisterna är att nämna hr Xoval frän
operan och d:r Krans, hvardera bju-
dande det bästa af sin konst och med
hänförelse erkända af åhörarena.

Teatrarnahalva icke att uppvisanågra
synnerliga framgångar — om man un-
dantager operan med Tschaikowskys
Jolantha", förträffligt återgifven. Huf-
vudpartieraa utförda af frkn Kurz och
hr Schvötler.

Vara hvardera operetteatrar ligga så
att säga i själtåget. Meningen är dock
att på hösten åter vidtaga arbetetmed
nya krafter och under nv ledniug.
Trots alt, synes vederbörande vara vid
godt mod och hoppas motse en blom-
strande tidsperiod för framtiden. För
vår del önska vi dem också alt godt.

Såväl Raimund- som Volksteatern
hafva bjudit på wienernoviteter af in-

; födda wienertörfattare,men missräknade
■ sig härmed på publiken. De båda styc-

kena, det ena en folkpjea af LUdossy
■

Der, Der letzte knopf" — det andra Lola"" af Buchbinder
—

voro hvardera så fri-
vola och genomgående råa, att de ovill-

. korligen dömde sig själfva. Ar det
väl isådant våra modärna författare
söka nedlägga sin styrka? Med en
miliö bland draggen af befolkningen,
på brännvinskrogeo, på sjukhusen och
slutligen straffanstalterna? Skall san-
ningssökandet värkligen gå så låDgt att
det visar oss människorna frän deras
sämsta, lägsta sidor; visar oss djuret
hos människan som afkläiande sig all
kultur frossar itygellösa lidelser och
slutligen kraftlös icke ryggar tillbaka
för hvilket brott som hälst. Möjlighet
föreligger kanske att blottandet af la-
sten afskräcker från dess utöfvande,
men man gar väl ej i teatern för att
erinras om dylikt. Ar sådant atc bjuda
som andlig vederkvickelse; bjuda ung-
domen, folket, som bildande och 1; -
iande!

Den s. k. .. kej-arjubileum-teatern"
bildar häri ett förtjänstfullt undantag.

Där bjudas pa visserligen fornt m

m&?*im^@m^

SUOd TEAÄTTER!
Keskiviikkona Toukokuun 23 p.1900

dltemieiuilta Rinnoilla.

Rustaa öJaasa,
5 näytöksinen näytelmä (7 kuvaelmaa). Kirjoittanut

August Strindberg. Suom. BenjaminLeino.
Henk i1 öt

Kuningas Kustaa I:nen . . . .Benjamin Leino.^
Prinssi Eerikki Knut We<kmanß|
Prinssi Juhani Evert Suonio.MM
KuningatarMargaretaLei.ionhufvuO&s^Suoni^^HEbba, nunna Wretan luosturissa.MJkuninkaan anoppi B
Maisteri Olaus (Olaus Petri) . .H
Herman Israel. Ltibeckiläinenneu-HHHHHHHHI
Jacob Isruel^iänTnponJiU)!
Måns Nilsson Aspeboda,
AndersPersson I!ank1iv:t iH
Ingel Hansson,
Nils Söderbyläinen, jjj^^|H
GöranPersson, Eerikin sinteenH
Maisteri Stig, pappi I
Måns Nilssonin vaimo. . . .1
Barbro, heidän tyttärensä . .I
Agda, kapakkaneiti
Kaarina Maununtytär, l<'><kkaisten^^^m^H^PH|

myöjä Lilli ilögdabll
Markus, ) -o- , ■ . ■ /Pietari Alpo.I
-p. ■-,

' ; Hansan konttonsteia { TT q i iIDavid. J
'' (Uuno öalmelaj

Engelbreckt, vuorimies Taalaissa. Aleksis Rautio
Sotapäällikkö Eino Salmela.
Näytökset: l:nen näytös: 1. Måns Nilsson'inluona
Taalain kuparivuoristossa. ll:nen näytös: 1. Hansa-
laiskonttoori. 2. Sinisen kyyhkysen" kapakka. (Pitkä
väliaika). III:snäytös: 1. Kuninkaan työhuune. IV:s
näytös:1. Tori Hansalaiskonttoorinedustalla. 2. Olaus
Petrin työhuone. V:s näytös: l.^Tukholman linnan
terassi

Ovet avataan k:lo 7. Näytänto alkaa k:lo 1
/
1
28 ja

loppuu k:lo V« "■

Olga Salo.
Axel Ahlberg

inh 1 1 11 nu
|i"> Salo.

sen omis-jOtto Närhi.

■Taavi Pesonen.
Hemmo Kallio.
å.dolf Lindfors,
[isakki Lattu.
Hilma, TJantanen
Olga Leino
Elvira Willman

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors

Försäljning iparti och minutaf endast äkta utländska
Viner &

Sp irituosa

-ZVya Harnffarderohen
'*■ Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER.
V!iEHV\ Beställningar emottagas.

;> K. F. LARSSON

AU t±©fc>Ol£fcgrOt

IRIS
Alexandersgatan 31, (Tallbergs nya hus.)

Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London.
Möbeltyger: halfsiden, velveteen. gobelintyger

kretonner m. m. Engelska lampor och metallvaror!
Möbler & mattor. Konstnärligt krukmakeri.

Ledig annonsplats

Helsingfors Nya Musikhandel
Fazer & Westerlund

Största Not- cch Instrumentaffär
Nyheter

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 korsspindeln

Fazer & Westerlund
Fabiansgatan IG, Alexandersgatan 36

Specialaffär för Korsetter.
utländska fabrikabvenska prisbelönta & ainii^^^^^^Hter ialla storlekar samt prislägeiiM

Största urval af korsetttjeim^T^pUmscheff
till billigaste priser, hos

O. Grundström.
N:o 26 Alexandersgatan N:o 26

C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär
Alexandersg1. 46. Centrals hus
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. m. till billigaste priser.

Ledig annonsplats
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AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 188H
Ledig annonsplats

Suurella hinnanal ennuksella loppuunmyymme liik-
keemme lopettamisen takia tavaravarastomme

Kauluksia, Kalvosimia,

Paitoja, Kravatteja y. m

Kcrrain-paatetusliik« »Sampo"
Mikonkatu 1. Telef. 893.

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

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

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

Färdiga kostymer,paletåroch benkläder på lager
Frackkostymer uthyras.

Beklädnads-BolagetA.alto & C:o
Ba.nga.ta.il Nio 9. Tel. 15 OS

Ivar Schoultz

Linoleumaffär
Boulevardsgatan 28

SUOM. TEAATTERI.
Torstama Toukokuun 24 p 1900

(Melatorstaina)

IOKiiIJOELLå.
4-iniytuksinen laulunseKainen huvinäytelmä. Kirjoit

tanut Teuvo Pakkala. Lavlut säveltänyt ia
SOVltt imit Oskari .Merikanto

Henkilöt

Evert SuonioTurkka,
Tolari, Taavi Pesonen

Aleksis RautioHuotari, tukk
Kasuri, Uuno Salmela

I Oterma, Kaarlo Keihäs
Kirsti SuonioMaija, kaupusteli

Pietola. talokas Hummo Kalli
Katri, hanen tytt irensa Lilli Högdahl

A-nni. mökin tvtä A.lma Auer
Itättäri Eino Salmela,

Pölhö-Kustaa, lvr ytjärkinen poika Olga Leino
Mimmi Lähteenoja

Pahna-Alaija Hilma Eantanen
Mimmi Leino

Paurila, lautamie

Pietolan palve ijoita. tukkilaisia ja kylan tyttöjä

Ovet avataan k:lo 7 Näytäntö alkaa k:lo V2B Ja loppuu
k:lo Vall

Helsingfors Elektriska w
w Belysnings Aktiebolag

Kasarminkatu 27

Toimittåa

m i
% Franska Lifförsäkrings- %
1 "olaget |

ILUFlffllNE.1
Aktiekapital:12 miljoner Frcs.

Garantifonden: 98 miljoner Frcs m
Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- 03)

ringar af alla slag. Genom samarbete med
sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetI/Ur- tc)j

0\ liaiiif cl la Seine beviljas de försäkradevid gg)
*g^ sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, A<f

hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för-
0y säkrade och lians familj, som ock de per- 0t

söner, med hvilka han stiir i affärsförJnn- j^f
delse för den oundvikliga förlust, som en

(SjY sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-;£; ler en olyckshändelse medföra. Bolaget efter- gfd
skänker nämligen, såsom allmänt bekant,

0\ premierna tör hela sjukdomstiden och utbe- 0Yj£^ taiar s/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot-
lig och resten vid dödsfall.

gfti Bolaget L'Urbaines försäkringar äro 10}
därför särskildt att rekommenderaror lier-

S^ rar affärsmän, då del gäller att säkerställa
gh större affärsföretag genom livförsäkring, <J2h*j£! emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- jjd
%£% samma störingar svårare sjukdomsfall all-
äjh tid med<öraoch hvilka ofta nog bringa bor- <0hpyl Ses' °°h förlagsman stora förluster.

För dessa väsentliga fördelarerfordras (g^j)
0\) icke några extra premier utan endast att |Wj)

den försäkradeafstär från den årliga vinst- pZ%-£? j andelen.
Generalagenturen: H:fors, Ö. Henriksg. 1. &})"

Qarlvon Jlnorring.

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

A. Nikander
Mikonkatu II Tel 303

Oikeita \j/ \l>
Viinejä,Konjakkia,
JB.om.mia ja X*i&öörejä. sähkövaloa. Ledig annonsplats* Pyytäkää hintaluettelo!

:-3^£M£MHMH Myy sähkötarpeita.

oambrini Rcstauram.
0000 OOQQQQQO

MineralvattenfabrikenSivori & * ** Merikannon §anifa§
rekommenderar sina tillvärkningar.PiaiiiftinakaKiiiii

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 3191.Wiipurissa fHelsingissa

Aleksanterinkatu 21. å Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42.

'
W Tel. 29 22.

men alltidgoda och roande p.jeser. MaD
kan till en afton därstädes lugnt med-
taga äfven familjens yngsta dotter utan
att behöfva oroas och rodna inför hen-
nes frågande blickar och tveksamma
spörjande. Man har roligt, tillbringar
en angenäm kväll och återvänder hem
utan öfverretade nerver.

Min redogörelse från konstlifvet här
har denna gång blifvit knapp och torf-
tig. Jag tror mig dock hafva delgif-
vit det anmärkningsvärdaste säsongslu-
tet haft att bjuda på. Inneslutande
mig i »Programbladets" benägna väl-
vilja hoppas jag att äfven under en
kommande säsong kunna stå till buds
med ett och annat från musik- och tea-
terlifvet iWien. Till dess således

—
au revoir!

Emil v. d. Klamm.

Teater och musik.
Pariserstudenterna hafva hos Jules

Claretie anhållitatt a Comedie-Francaise
skulle återupptagas La viedeBohéme",
■P då äfven Murgers byst står där all-
deles i närheten, som det tyckes små-

Tobaksfabriken

'SAMSONS"
ar rekommende-i Tavastehus tillverkning

tobakskännare; försök ..Casinoras a

Samson I", Samson 2" (Trämunstycken)

och "1899
Hels "s hosKommissionslage

Frans Lindberg

Alexanders,

leende mot lifvet. Claretie har ocksä

redan gatt i författning om att denna
deras auhällan skall kunna tillmötesgås

med det första.
*

[ Comedie-Frangaise skall den 6 in-

stundande juni gitvaa en tilltällighets-
representation till minne at Corne.lle
Jå dialogen författad af Omer Cheva-

lier och den 21 december till Racinea
åminnelse en tiUfällighetepjea at J. L.

Med anledningaf prinsessanMathilda
af Baijerns fönnälningmed härtig Lud-
vig af Sachsen-Koburg-Gotha har å
kungl. operaniMünchen uppförts „Lalla
Roukh" af Felicien David, hvilket be-
traktas som ett synnerligt sympatibevi-i
för Frankrike, på grund af att Miinche-
neroperan för tiden nu mer än någon-
sin, betecknats som en sannskyldig of-
ferplats förden mest oförfalskadeWag-
nerkult. * *

Också en process. Pariser tidningen
Petit journal" berättar bl. a. om en i
sitt slag intressant teaterprocess: Den
28 oktober förlidet år köpte sig en hr
M. tvänne loger till premiärenaf rTri-
stan och Isoide" samt erlade för dem
tillsammans 320 francs Men han och
hans gäster anlände till teatern först
omkring fem minuter efter det föreställ-
ningen redan begynt. Emellertid hade
kapellmästar Lamoureuxuttryckligen u:-
bedt sig att teaterbesökande till denna
föreställning skulle anlända i tid, för
att ej störa öfriga åskådare. På inträ-
desbiljetterna stod t. o. m. tryckt att

inträde icke beviljades efter det ouver-
turen börjat. Hr M. väntade i trekvart

kom in lämnade han teatern och stämde
härför teaterledaren inför rätta. Han-
delsdomstolen har likväl förkastat kla-
gomålet på grund af att hr M. nog-
samt borde haft sig bekant hvilka led-
samheter han skulle ådraga sig genom
att ej infinna sig itid, allrahälst det
uttryckligen fans antydt äfven på bil-
jetterna,som han köpt redan två dagar
tidigare. * **... Wilhelm Tell:

'
föreställningarna i

Altdorf, skådeplatsen för det historiska
Tell-skottet, vidtaga från och med den
24 Maj. Eegien omhänderhafves såsom
senaste är af hr Thies^, direktör för
Stadttheatern iLuzern.

prick alltid

jMonopole sec"!

Ledig annonsplats
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Onsdagen d. 23 Maj 1900
=Gästspel

LOHENGRIN.
romantisk opera i 3 aktermusiken af li.

FransAdolfi — Diri- ggWagnei

Personerna
IIHenrik Fogelfangaren, ivsfl
m konung
jj Lohengi-in . . .^^^^H

Clement Werner
Adolf Wallnöfer
Marion Hardon.

" ■

B.
ra iiertif? Ciotttried,hennes bro-
'ej <ier
6} Fredrik af Telramund, bra-

bantsk ädling....
g Ortrud, hans gemål .. .
rg Konungens härropare . .
"S Brabantska ädlingar . .
N

■+j Svenner
ii

A.ilele Hellmer

Emil Del Lev.
Maria Chionda
Edvard Köhler
Emil Bollzin.
Max Preissler.
Linus Uhlig.
Kurt Georges.
Dora Ute.
Irma Adolfl.
Lina Pauli.

Sachsiska och Thiiringiska ädlingar. Bar- B

£* banteka ädlingar och riddare. Adeliga fruar, (q
M Härolder. Svenner. Män.Kvinnor.Tjenare. Folk. jj.

Handlirgcn vid Antwerpen, första liälften 95'
af 10:de århundradet. <♥■

Börjas kl. 7 \-± e. m
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o Brefpapper «" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "
ska sorter, linierade och olinierade.

|Firmatryck utföresbilligt. |
J Dahlbergs Pappershandel,|
t Alexandnrsnatan<s. a
ä»S«>l-»*<»«^t«t7»«f«l«*<»t

3 Mont de Bruyére å
■OsiUji^siii^^^^n^^^^staHerrar handlande. I

& restaura- Ö*k alla störr
BHrarlilajrer hostioner

O Ernst Tollander
S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.

Onsdagen den 23 Maj 1900

Ch

Program
Castaldo-Marscli
Iq der Gebirgsschenke . . .
Mazur exoentrique
Souffle d' Svresse
Rudolfskläuge, Walzer . . .
Ouverture: Leichte (.'avallerie

Xowacek
Labitzky
Lineke
Farigoul
Strauss
Suppé..

Thomas
Fr.h sende diese Blume Dir. l.i<"l . U

Rikiki Hellmesber
Die Wachtparade kommt Eilenberg
Irrfahrten, Potpourri. . .
Budapester Wirthe, Marsch

Rosner.
Kutschera,

Prima"
är en ny

fapypos§,
11 turkisk tobak Iparti, från eget fetillverkad af

brik, endast

Fredr. Edv. Ekberg.
52 Alexandersgatan 52

pJmmwm®MbwåwMimVM

Ma Stö-& Filttett-
fatts MtiÉlapt

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Specialiteter:
Danska handskar 2: 50.

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

Stråhattar
omonterade fi 2: 25, monterade fi k50

Korsetter
2:80 3:50 1: 90 — 9

Sommarblusar
i 100 olika mönstei

Flöt? från 50 penni.

inwwiwi
Eclv.Frecir. Ekberg.
k KonditoriBaoLßrl

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktieBryggeri.
■.XÖÖKM

Jfcl

■»

M#
.:.-;

/^fl

r^

Ledig annonsplats

Helsinp-for.s, HnfvudstadsbladbtsNya Tryckeri. 1900

Columbia
med eller utan ked är världens

förnämsta

Velociped.
öencralagcnturen för finland

innehafves af

Q. F. Sfocßmanns
Yelocigeääepof.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.

Torsdagen den 24 Maj 1900

Program
Hornischer
Goublier.
Strauss.
Eobaudi
Sommer
Herold.

Fantasie: ,Trovatoie"
Mutterseelenallein, Lied ....
Fi-agmente avs: .Glocken vonCor

neville" .
British patrol

Planquette
Asch.

Yerliebt,verlobt, verheirathet.Scherz-
Potp.: iSchwarz

Bion.12. Under dem Siegesbanner, Marsch

H:lbrs Kemiska MtfaråtiÉg
(Mimmi Talen)

Andregatan 15. Telefon 507
Vårkostymer m. ni. rengöras

fort. väl och billigt

Weana Pascher, Marsch
Madrigal
Die Emaacipirte,P.-M. .
Alla Stella confidente
Pipsi-Walzer
Ouverture: Zanrpa" . .

Verdi
Abt.

:.:;. TEATERN.

Tysta Opraiton
gifver

Torsdagen den 24 Maj 1900

=Gästspel =
Tannfyäusei?

Romantisk opera i3 akter, musiken af R. Wagner

Personerna
Hermann, landtgrefve af Thu

Olement Wernerringen

rj. (Arthur Hofmanu

Gustaf Maroham
Alexander Falk.

Henrik Skrifvaren
Reinar von Zweter
Elisabeth, landtgrefvens brors-

dotter
Venus
En herdegosse

. Lisbeth Sto]].. Marion Kardon.. Margareta Ute.
(Lisa Paulig.jlrma Adolfl.
iMalvine Wiegner
IMaria Chionda.

Svenner !"
Thiiringiska ädlingar, grefvar fruar och jung-

frur, Svenner,Pilgrimer, Sirener, Najader,Nymfer,
Amoriner, Bacchanter, Satyrer och. Fauner. Hand-
lingen iThiiringen. På ochinvid Wartburg. Bör-
jan af 13 seklet.

Börjas kl. 7 '/s e. m


