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fiskar Mspelund. Möbelaffär. Central Passagen. Tel. 28 Ii

cßrQgram~<fölaåei
Tidning för Helsingfors

Rekommenderas SVEA"
Brand &. Lifförsäkrings

AktiebolayTeatrar och Konserter.Adolfme Eriksons
Hygieniska Ansiktsbehandling
Obs.! Hemkommen på en kort tid.

N.Esplanadg. 35, tr. E. Tel. 2757 Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228
J. N. Carlander.Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 2 Maj

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

N:o 102

ungqvisJakob Lj

iite ierFotogra
Alexandersg. 19

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

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

Nya Tapisseri-
affären.

Telefon 3201Hagasundsgatan 2

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment

Vid partiköp rabatt.
M. W. Schalin.

J\Tot- och lustrumenthandel.
Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telel. 12

Största lager afFlyglar,Pianinos,OrgsHarmonier'* orkesterinstrument. Specialitet: Flyglar & Pia>
ninos fritn världsllrman

Carl BechsteiniBerlin

»»»€€€€€ee
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

Kontor

Svenska Teatern.

Onsdagen den 2 Maj 1900,

kl. 7,30 e. m.

tuktas en argbigp.
Komedi i5 akter af William Shakespeare

en rik adelsman iPadua
Vincentio, en gammal adelsman från Pisa
Lucentio, Vicentios son
Petruchio, en adelsman från Verona

Gremio 1 ,.> Bianoas inare
Hortensiol
Tranio 1

_ .\ ifcjenst hos Lucentio
BiondelloI
Grumio I .}" Petruchios tjenare
Curtis J

Cnatarma) . .....döttra

Bröllopsgäster, Betjening

Scenen är dels iPadua, dels på Petruchios landtgård

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring 10,30 e. m

*^£££€€€€^€« Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan

fotografiska fiandcls* $ fabriks-
flkticbolagct i finland 1!

$å

Baptista,

Bianoa J
En enka
En skräddare

<r>j- \or~' 7 3̂

Hr Malmström
Hr Lindh
Hr Klintberg
Hr Lindroth

THr Engelbreoht
|Hr Eosqvist

fHr Hultman
IHr Lindström
(Hr Svedberg
(Hr Castegren
Hr Stavenow

fFrk Ånman
\Prk Andersson
Fru Lindh

*»* Helsingfors «»
J. Fotografiska, artiklar,

11. Fonografer, Graphophoner
111. Scioptikons,Kinematografer

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

A.utomobiler, Velocipeder.
Kontorsinredningar, Skrifmaskiner.IV.

v.
Mikaelsgatan i, Itr

1900.

J. H. Wickels
Vinhandei.

Arraks Punsch,
prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) 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 3238.

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

«Ss«- Nya Glasmagasinet «-*€«♥
Hörnet af Östra Henriksg. och Alexandersg

Oscar Alexsix.

G. Tahfs
Ylle & Trisotvaruaffär

Morra Esplanadg. 37 Telef 1727,

Välsorteradt lager, billiga priser,

Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.

Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's
iG-renoble världsberömda handskar.

il Kontor Vestra kajen 18SKANE", Braud- & Lifförsäkringsaktiebolag: G. F. GARLANQER.

AftonkonsertAU. dagar HÖtel K 3ItiPmiddagSkOnSert jto Ä(/mön/sfa Salon-Orkestern J. G. Dimitriou.
från kl. 3 e. m. __^ """ "̂^~~~"~"~~"■""-

~~ frän k 8 e. m

A.TELIER JLPOLLO.
= MAGASIN DU MORD-

N. Esplanadg. 31.
JT 11jC Ä MkMAfJakÄ JU Porträtter i visitkortstormat å6 mJc, />r (/i/ss (Cafanis hus.)
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En pedant

Personerna

Alla aftnar
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Harald Wasascjemäs BLOMSTERHANDEL, Skiinaden 4.
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=Hälsan är det bästa!:=
använd därför

Ramie-underkläder.
Ensam försäljare

Julius Sjögrens Trikot- och.yllevaruaflår
Mikaelsgatan 4 och Centralpassagen.

Emma KriilTs
MO» K AFFÄR

Inneh. Emnri YVickström
Glogatan 3,

b ständigt försedd med det nyaste i branchen och
utför förstklassigt arbete.

E. W. Salenius
Mineralvattenfabrik

rekommenderar åt en ärad allmänhet sina allmänt
berömda tillverkningar.

Fabiansgatan 20. Telef. 756

Tel. 2776. fljg^jj|1ffe f* TeL 2776

Vcdf sågad, klulVen, hemkörd, per telef.
Hyfladt och ohyfladt virke.

Restanränt

CL f. nyberg.
Helsingfors

Qlassliperi
Rödbergsgatan 14. Telef 2686

fönster-Dekorationsslipningar å spegel-
och dörsglas, fbnsterskärmar m. m.

ca _
i 3 02

■ <<

Tafvelramar. Speglar.
Omförgyllningar

Sven Strindberg & C:o
Skilnaden 6

fj, B Oo

QO Lohengrin

Första akten. Fredrik Telramund
anklagar Elsa, dotter till den aflidne
hertigen af Brabant, att ha mördat ain
broder, Gottfried. Motivethärtill skulle
vara att hon som Brabants härskarinna
nu kunde öppet kora tillgemål en dold
älskare. Själf har Fredrik afstått från
den rätt till hennes hand, som hennes
fader gaf honom, och har han i stället
äktat Ortrud, Friesländarfurstens dotter.
Fredrik gör nu an-pråk på Brabants
länder, dels emedan han är närmaste
blodsförvandt till Elsas fader, dels där-
för att äiven hans gemålär af Brabants
släkt. Man beslutar att domstol skall
bållas. Elsa kallas inför konungen.
Hon undviker att svara pä anklagelsen.
Hon säger sig ha sett idrömmen en
ädel riddare, som hon väntar till sitt
försvar. Hon anropar Gud om att han
måtte sända den okände riddaren till
hennas hjälp. Lohengrin anländer på
en af en svan dragen snäcka. Han
vill kämpa för Elsas sak och blifva
lennes make, men hon måste lofva att

aldrig fråga honom hvem han är. Hon
ofvar det. Lohengrin förklarar nu att

Fredrik falskeligenanklagatElsa. Denne

drar sitt svärd, men sträckeä afLohen-
grin ti)l marken. Lohengrin skänker
honom lifvet och emottager de närva-
randes hyllning.

Andra akten. Fredrik och Ortrud
uppträda i torftiga dräkter. Fredrik,
som blifvit landsförvist, förbannar sitt
öde och skjuter skulden på sin maka.
Ortrud misströstar icke, utan vill söka
förmå Elsa att spörja hennes beskyd-
dare om hvem han är, hvarigenomhans
trolldomsmakt skall försvinna. Elsaupp-
träder. Genom sitt ödmjuka tal lyckas
Ortrud beveka Elsas hjärta. Hon bju-
der Ortrud som gäst bevista sitt bröl-
lop och för henne in ikvinnoboningen.
Härroparen inkommer och förkunnar
att Elsas utkorade imorgon skall föra
hären ut till strid. Ädlingarne knota
öfver att bortföras från fosterlandet till
.strid mot ett folk. som ej hotat dem.
Fredrik smyger sig fram bland dem
och säger att han inom kort skall an-
klaga den nye härföraren för trolldom.
De föra honom skyndsamt åt sidan för
att icke folket skall få se honom. Bröl-
lopståget inkommer. Ortrud, klädd i
en praktfull skrud, störtar fram och
ställer sig ivägen för Elsa. Hon vill
ej längre uppträda som tjänarinna, då
aon har rang framför Elsa. Hon be-

klagar att hennes make, som dock var
en ärlig kämpe, skall ha förvisats ur
landet; under det icke ens Elsa själf
vet sin utkorades namn. Vid Lohen-
grins ankomst drager sig Ortrud till-
baka. Nu uppträder Fredrik. Han
▼ill veta hvem den djärfve främlingen
är, som här öfvar trolldom. Männen
svara att de tro på Lohengrins dygd
och renhet. Bröllopsskaran begifver
sig in i kyrkan

Tredje akten. Bröllopståget inskri-
der och hyllar med en sång de nytor-
malda samt drager sig därpå tillbaka.
Elsa tärs af oro öfver att icke veta
hvem den man är. som så förtrollat
henne. Trots Lohengrins varningar be-
bynner hon fråga honom om hans namn
och hvem han är. Isamma ögonblick
instörta Fredrik och de fyra ädlingarne.
För ett slag af Lohengrins svärd ned-
faller Fredrik död. Lohengrin inkallar
tärnorna och ber dem föra Elsa inför
konungen, då hon där skall höra hans
svar

Scenförändring. Lohengrin framträ-
der lör konungen. Han visar honom
Fredriks lik och säger att han blef at
denne öfverfallen och måste därför taga
hans lif. Därpå yppar han sin hem-
lighet. Han är Lohengrin. Percivals

son. Han är korad att tjäna kalken,
det underbara altarkärlet i Monsalvat,
som h.varje år får andlig kraft från en
himmelsk dufva och som rustar honom
med öfverjordisk makt för att kunna
nedslå det ondas list och dödensmakt.
Han tager ett ömt farväl af Elsa, som
redan efter första året af deras gifter-
mål skulle genom kalkens kraft åter-
fått sin broder. Men skulle Gottfried
komma när Lohengrin är fjärran, så
ber han henne lämna brodern ett horn,
som skall skänka honom hjälp inöden,
ett svärd med hvilket han skall segra
och en ring, vid hvars åsyn han alltid
skall tänka på den som befriatElsa ur
nöd. Ortrud träder fram och säger
att svanen, som drager Lnhengrins
snäcka, är Gottfrieds skepnad. Lohen-
grin, som står i begrepp att stiga i
snäckan, faller på knä i en innerlig
bön. En dufva sänker sig ned öfver
snäckan. Lohengrin springer upp och
öser svanens kedja, hvarpå denne strax
Jyker ned i flodeD. I'svanens ställe
synes en yngling — det är Gottfried.
Lohengrin far bort i snäckan, som nu
dragés af dufvan. Elsa sjunker liflös

Gottfrieds armar.

-4«»>—

OPERAKÄLLAREN. Middags-

Ledig annonsplats

Den enda värkligt praktiska SKKIFMASKIN

som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Generalagenter för Finland & Skandinavien,

$*4*s*4*4?4f4!4f4*

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors.

Försäljning i parti och minut af endastäkta utländska
Viner «fe

Spirituosa

j&as^ Nya, JBamffarderoben
Ständigt lager af färdiga

BARMKLÄDER.
jrMV^ Beställningar emottagas

K. F. LARSSON

tiotooleifzrot
iB t.S

Alexandersgatan 21, (Tallbergs nya hus.)
Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London

Möbeltyger:
kretonner m. m.
Möbler & mattor,

halfsiden, velveteen, gobelintyper,
Engelska lampor och metallvarjr
Konstnärligt krukmakeri.

Jlcsfaurant
Gaian1.

Helsingfors Nya Musikhandel
Fazer & Westerlund.

Största Not- cch Instrumentaffär
Nyheter

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

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

Erkki Melartin, LegendI.pour Piano.
Ekman-Sibelius, Sången om korsspindeln

Fazer & Westerlund
Fabiansgatan 10, Alexandersgatan 36,

Specialaffär för Korsetter.
Svenska prisbelönta & andra utländska fabrika^

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

till billigaste priser, hos

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

C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,
Alexandersg-.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-
St Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.

Wilhelm Salins snörmakeriaffär
Alexandersg. 50. Tel. 16 17

förfärdigar och försäljer alla slags snörmakeriarbeten
från de enklaste till de finaste slag. Förmöblertofs-,
boll-, nät- och andra fransar, galler, tofsar, snören,
möbelband. Spjällsnören med tofsar från 1:50 till
högre pris! Endast ide modernaste mönster.

Omsorgsfullt arbete. Billiga priser.

som finnes är

//A MMO JV l>.

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Hagelstams bokhandel:
Tidskriften

Ateneum
12 mark per årgång.

Rikt urval utländska
Konsttidskrifter

& Aftonkonsert Table dhote & å la carte
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Lorens Malmström, Herrekiperin



AXEL PIHLGR EN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889
5- OBS.!

Enär jag undertecknad har upphört med min
a^eriaffär, så slutrealiserar jaghela sko

S ret i Parti & Uliliut och fortsätter endast med
lafnUfakturer. Högaktningsfullt

J. L. Lindqvist
Anneg. 8. Tel. 22 68.

§uuri lof>j>uurunyynft!
elia hinnanal ennuksella loppuunmyymme liik-

Iceemme lopettamisen takia tavaravarastomme

Kauluksia, Kalvosimia,

paitoja, Kravatteja y. m

ficrrain-oaatctus!iiße »Sampo"
Mikonkatu 1. Telef. 893.

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

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

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

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

Beklädnads-JBolag^etA.alto &C:o
Sangatan N:o 9. Tel. 15OS.

Ivar Schoultz

Linoleumsaffär
Boulevardsgatan 28

SUOM. TEAATTERI.
1900Torstama Toukokuun 3 p.

Alennetuilla hinnoilla.

Kustaa Klaasa<
Ti näytöksinen näytelmä (7 kuvaelmaa). Kirjoittanut

August Strindberg. Suom. Benjamin Leino.
Henkilöt

Kuningas Kustaa Lnen ....Benjamin Leino,
Prinssi Eerikki Knut "Weckman.
Prinssi Juhani Evert Suonio.
KuningatarMargaretaLeijonhufvudKirsti Suonio.
Ebba, nunna "Wretan luostarissa.

Olga Salo.
Axel Ahlberg

kuninkaan anoppi
Maisteri Olaus (Olaus Petri) . .
HermanIsrael,Lubeckiläinenneu-

vosherra Kaarle Halme.
Jacob Israel, hanen poikansa . . Oskari Salo.
Måns "Nilsson Aspeboda, "I kaivok

_ ("Emil Falck.
AndersPerssonRankhyttalsen omis-jOtto Närhi.
IngelHansson, [tadia Taa-iTaavi Pesonen.
Nils Söderbyläinen, J laissa' (Hemmo Kallio.
GöranPersson, Eerikin sihteeri . Adolf Lindfors.
Maisteri Stig, pappi lisakki Lattu.
Måns Nilssonin vaimo Hilma Ilantanen
Barbro, hoidän tyttärensä . . . Olga Leino.
Agda, kapakkaneiti Elvira Willman.
KaarinaMaununtytär, kukkaisten-

myöjä LilliHögdahl.
Markus, TT , . ■ (Pietari Alpo.
David, / Hansan konttonsteja|Uuno Sallnela.
Engelbreckt, vuorimies Taalaissa. Aleksis Rautio.
Sotapäällikkö Eino Salmela.
Näytökset: l:nan näytös:I. MånsNilsson'in luona
Taalain kuparivuoristossa. ll:nen näytös: 1. Hansa-
laiskonttoori. 2. Sinisen kyyhkysen" kapakka (Pitkä
väliaika). III:snäjT tös:1. Knninkaan työhuone. IV:s
näytös:1. Tori Hansalaiskonttoorinedustalla. 2. Olaus
Petrin työhuone. V:s näytös: 1. TukhoJman linnan
terassi

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

k:lo V,ll

W #m Franska Lifförsäkrings- #i "<*« i

ILURBfIINEJJ» Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. ygy
Garantifonden: 98 miljoner Frcs. *M

0\ Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- gg
2*^ ringar af alla slag. Genom samarbete med

sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
0\ baiue et la Seine beviljas de försäkradevid ijh

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, Jsf%■£)) hvilka fullkomligt säker jtälla såvälden för-
0\ säkrade och hans familj, som ock de per- |8V
s|r söner, med hvilka han står iaffärsförbin-

(lelse för den oundvikliga förlust, som en
&h sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- täfty
jj*, leren olyckshändelsemedföra. Bolagetetter- Sjv

skänker nämligen, såsom allmänt bekant, «5^premierna för hela sjukdomstiden och utbe-gpi taxar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- ä£
lig och resten vid dödsfall. SJj'

Bolaget LTrbaines försäkringar äro 01@jL därför särskildt att rekommendera för her- ]§<;
%t!/) rar aflarsmän, dä det gäller att säkerställa
0h större affärsföretag genom lifförsäkring, gm

emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-
samma störingar svårare sjukdomsfall all-

&h tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- £fi)\
ges- och förlagsmanstora förluster. j?^<&() För dessa väsentliga fördelarerfordras0\ icke några extra premier utan endast att Öh

g£i den försäkradeafstår från den årliga vinst- Jft?andelen. vY,
o\\ Generalagenturen:H:fors, Ö. Henriksg. 1. |9Y

Qarlvon iXnorring.
W^&M&MM^M)MM%^MM%^)

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

A. Nikander w Belysnings AktiebolagMikonkatu 11. Tel. 303
Oikeita vf/ \l/ Kasarminkatu 27. Telef. 916,

Tiinejä,Konjakkia,
Romxnia ja Liköörejä. Toimittaa sähkövaloa. Ledig annonsplats

Sfc Pyytäkää hintaluettelo! SS Myy sähkötarpeita.

öambrini Rcstauram.

"

Sivori & * &
& Merikannon
Pianomakasiini

Wiipurissa |He Isingissä
Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. Tel. 29 22.

W) Professor Wagners ®
iGödningsämnem
W) för krukväxter i rum. Försäljes äfven hos W
M) Trädgårdsmästaren Edvard S. Stenius, V.
)vÅ Henriksg. 6. Obs.! Omplanteringdelvis icke ki
\W nödvändig. Y$
{^ Wilhelm Kommonen \sp
öU) Unionsgatan 16. fÉjh

Mineralvattenfabriken

§anifa§
rekommenderar sina tillvärkningar

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

OÖ

KejsarinnanKatharinaIIsom
skriftställarinna

Kejsarinnan Katharina åtnöjdes icke
ensamt med att vara vetenskapens be-
skyddarinna, att till S:t Petersburg in-
kalla Diderot m. fl., att stå ibrefvex-
ling med Grimm och Voltaire samt på
alt sätt beskydda och gynna den ry-
ska literaturens uppsving. Hon ville
äfven själf skrifva och hennesskrifters
antal är alls ej litet. Man finner bland
hennes pennas alster tadepolitiska och
sociala uppsatser, folkskrifter, flygskrif-
ter, pedagogiska och tidningsartiklar,
men framför alt annat en mängd tea-
terstycken. Man har härintils afvetat
'jugusju sceniska arbeten af hennestand, d. a. 11 dramer, 9 operatexter
Ocn ' proverbes". Enligt meddelan-
den från S:t Petersburg har emellertid
nyligen en rysk akademiker, Pypin i
härvarande arkiv påträffat en ytte.li-
gare samling skrifter af kejsarinnan,
äfven dessa till större delen dramati-
ska arbeten. Trenne utgöra öfversätt-
mngar af Calderon och Shakespeare,
!öfriga originaldramer. Samtliga äro

egenhändigt skrifna. Dessa komma nu

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 2658.

att införlifvas med den förut befintliga
samlingen af kejsarinnan Katharinas li-
terära arbeten, som påträffats inom ve-
tenskapsakademins och ett Moskvamu-
seums skatter. Såväl Voltaire som Di-
derot hafva i privatbref, hvilka dock
aldrig kommo inför kejsarinnans ögon,
uttalat sig synnerligen berömmande om
hennes dramatiska arbeten. De fram-
hålla i synnerhet den alltid naturliga
tonen i dialogen", karaktärernas san-
ning och den skicklighet hon ägde att
ordna scener och åstadkomma dramati-
ska effekter. Det är nog knappast
troligt att den modärna kritiken skulle
obetingadt underskrifva detta omdöme,
men säkert är ihvarje fall att kejsa-
rinnan Katharinas författareskap inga-
lunda varit värdelöst för Rysslands

literära annaler och att det i sin
mån utöfvat ett stort inflytande på den
ryska teatern, något som literaturhisto-
rien ej bör lämna obeaktadt.

-«"">-

Teater och musik
På initiativ af Paul Heyse och un-

der hans ordförandeskap, har iMiin-
chen bildats en förening som antagit
namn af nGoetheförbundet" och stält
som sin uppgift att verka till skydd
och försvar för konst och vetenskap
gentemot eventuela angrepp och svå-
righeter framkalladegenom lex Heinze"
och liknande förslag. Enahanda förenin-
gar, d. v. s. med samma syfte, äro
under bildande äfven i Carlsruhe och
Leipzig, ja, t. o. ra. i själfva Berlin,
hvilken sistnämda har som president
ingen mindre än presidenten vid Aka-
demin tor de sköna konsterna Ende,
hvarutom som medlemmar i förbundet
torde vara värda attnämnas: Th.Momm-
sen, F. Spielhagen, Delbruck, Schmidt,
Sudermann, Hartleben,Meuzel,Scarbina,
Be^as m. fl. äfvensom en mängd arti-

o

ster af alla slag, skådespelare, målare,
tnusici, författare och förläggare.

Edmond Bostand, Cyrano de Ber-
geracs" och L'aiglons" författare lig-
ger enligt franska tidningar betänkligt
insjuknad i lunginflamation.

Sarah Bernhardt har i dagarna upp-
gjordt hyrelaftal med Theåtre des Ga-
leries i Bryssel törmånadernaAugusti-
September för därstädes uppförande af
Rostands nya drama L'aiglon" (Örn-
ungen), hennes senaste stora succés.

Avgående Carl-TeaternsiWien fram-
tida öde uppger Wienerpressen att på
uppmaning af Rudolf Lothar därstädes
bildat sig ett konsortium iafsikt att
omgestalta Carl-teatern till en folktea-
ter med Schiller-teatern i Berlin som
förebild.

prick alltid
jYlonopole sec"!

o oe

o

M, Esplanadg. 33 & Unionsg. 28.



itL:m. iKBrnG. Coqnac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52, Telef, 2178. Helsingfors&

ALEXANDERS TEATERN.

Tysta Opsälttaflet.
gifve

Onsdagen den 2 Maj 1900=Gästspel ==
(Abonnement N:o 1.)

LOHENGRIN.
Stor romantisk opera i3 akter, musiken af R. Wagner.Regisseur:Frans Adolfi — Dirigent: Paul Scholtz.

Personerna
Henrik Fogelfängaren, tysk ko

nung . . . ... . . . (Jiemeut Wernej
5 Lohengrin Albert HofmaJg> Elsa af Brabant Lisbeth Stoll.I
.gj Hertig Gottfried,hennes broder^^ele^ellmejß
O) Fredrik af Telramimd^brf^^^^^^BßHHH
K bantsk ädling .Ité Ortrud, hans gemål I
*! Konungens i,:irr- ,a!>|
Ijo Brabantska ädlingar

j^ Svenner

Sachsiska och Thiiringiska ädlingar. Brabantskaädlingar och riddare. Adeliga fruar. Härolder. Sveu-
ner. Män. Kvinnor. Tjenare. Folk.

Handlingen vid
århundradet.

Antwerpen, första hälften af 10:de

Börjas kl. 71/i e. m

Emil Del Lev.
Maria Chionda.
Frans Adolfi
IEmil Bollzin.IEdvardKöhler.

IAlexander Falk.
Kurt Georges.
(Margit Lennox.(Mahvin Wiegner.
[Maria Wevther.
(Margareta Timm

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

Dahlbergs Pappershandel, JAlexandersgatan15. o

Champagne q
3 Mont de Bruyére g,
;g aäljes i minut hos de flesta Herrar handlande. I
'

tioner. FiuTiTiurrrT^B

r? ErnstTollander"\S S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.

I".Km
Km

Torsdagen den 3 Maj 1900

Program
Honeymon -Marsch , . . . , .Rosey.
Avs Liebe, Gavotte Stritze.
Expediatur Polka Slavik.
Paraphraseiiber die »Lorel^^^^s\radhaAquarellen "Walzer . J^^^^^^^HPotpourri avs .LaMasco1 B

7. Ouverture »Die Nurnbergerpuppe"Adam.
8. Das Sternelein, Lied Kiicken.
9. Fantasie avs „Carmen" ....Bizet.

10. Sphärenklänge Walzer Strauss.
11. Potpourri avs ,Die Glocken von

Corneville" Planquette
12. Unter dem Siegesbanner, Marscli Bion.

åMåMikMikM

Finsta SM- & Filttiatt-
fatts AftiÉliet.

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Specialiteter:
Danska handskar 2: 50.

Moiree Underkjolar 10: 50.
Klädes Underkjolar 12:

Filthattar
omonterade fr. 3: 90, monterade fr

Korsetter
4: 50 & 9 mk2:80

Flor fpån 50 penni.
varoi rava-Alla dessa

rorrias kolosala
förhöjdaipris.

stigning oss icke

IPfWWfWf
Fredr. Edv. Ekberg.

Bageri k Köiiflitori
52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

'i^mnrmrmr^rHy^y^y^y.AYisnsBEBXSSI

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktieBryggeri.

■Jm,jiå' «B

Ledig annonsplats

Helsino-fors, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri. 1P)O<

Biljetter jemte abonnement erhållas i
W. Laurents tidningsdepot. iPassagen. fran
9-4 e. m. samt i teaterns kassa från kl
e. m. till föreställningens slut. Söndagar
hällas biljetter i teaterns kassa från kl. 2 m
föreställningens slut. Abonnenter hafva att
inbetala 10 % i förskott. Vid blifvande gäst
roller af nya artister höjas bMjettprisern
med 25 o/o

Biljetpriserna
Länstolar: lista raden 7 Mk

2 o. 3 „ 6 ,:

Stolar 4, 5 o. 6 raderna
7. 8 o. 9 4

Loger

Benoar loge stolar 5 „

Bel-étage
Bel-étage-balkong
Parteagalleri 4
2 rågens loge, framplats

„ bakplatsv n 1
galleri
literaloge plats i ,;

Paradis

Direktör A. Falk

Columbia
med eller utan ked är världens

förnämsta

Velociped.
öcncralagcttturen för finland

innehafves af

q. f.|Sfookmanns
Velocipefläepoi

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.

Strauss
Andrån

Asmolofs Tobak
&. Papyrosser

ständigt på lager uti

Fredr. Edv. Ekberg.
Tobakshandel

52 Alexandersgatan 52. Telefon 1448.

B

-
p.

50 „
50 ,

50 „

75 „

Fredagen den 4 Maj 1900

Program
Boulanger Marsch Desormes.ttruss an Hietzing, Gavotte ..Scharf.Die Emancipirtei P. M Starnas.Blumengefliister Tonbild . . . Bion.Hoch lebe der Tanz, Walzer . . Waldteufel.I'ragmente avs: The Micado. .Sullivan.

Orpheus in derUnterwelt .
q " v°u? ne m'aiifléz plus, Lied.Goublier.y. ±antasieaus:Cavalleriarusticana Mascagni

11 V TS
o

Z.'h?US' Walzer " " " " Strauss.
19 KA ecle- PotPourri . . .Meissner.U. Budapester Wirthe, Marsch . .Kntschera

H:löi's Kemiska Tvättinrättning
(Mimmi Talen)

Andregatan 15 Telefon 507
Vårkostymer m. m. rengöras

fort, väl och billigt


