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Oskar Aspelund. Möbeiaffär. Central Passagen. Tel. 28 11.

Tidning för Helsingfors SVEA"
Brand & Lifförsäkrings

AktiebolagTeatrar och Konserter.Ledig annonsplats

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag J. N. Carlander,

Fredagen den 18 Maj

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

N:o 109

Jakob Ljungqvists

ka AtelierFotografis
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

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

Nya Tapisseri-
affären.

Hagasundsgatan 2. Telefon 3201

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment

Vid partiköp rabatt.
H. W. Schalin.

Not- och Ixistruraenthandel.
Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 12 51

Största lager afFlyglar,Pianinos,Orgelharmotiier'* orkcstcrinstriinient. Specialitet: Flyglar & Pia>
niiios fr:in viirltlsiirmau

Carl Bechstein iBerlin

**r'^^' %̂4^"*?t4&r # >^'*x-

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysniog
Säljer elektriska materialier

Kontor

Svenska Teatern.
Fredagen den 18 Maj 1900,

Abonnement

Galeot
Drama i3 akter och 1 Förspel af José Echegaray

Person er n a

Frk SvanströmDonna Julia, lians hustru
Don Severo, lians broi Hr Malmström

Donna Mercedes, Severos hustru . Fru Brandei
Miguel, deras son Hr Klintberg
Ernesto, skriftställare

En värdshusvärdinna Tschernichin

Hr Konrad Tallroth debuterar i Ernestos roll

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

*»»»€€€€€€< Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 27
fotografiska Randels* $ fabriks-

Jlkticbolaget i finland
■

- ~
Ihm

Don Manuel

En läkare

En betjent

G*NT^~
—

*h-> 1 r

kl. 8 e. m.

18.N:o

Hr Rosqvist
Vvk
Hr Precht

to.

«Ss Helsingfors «««♥

J. Fotografiska artiklar,
11. Fonografer, Graphophoner

111. Scioptikons,Kinematografer
Röntgen-och Medicinska apparater.

N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp.
IV.
V.

A.utomobiler, Velocipeder.
Kontorsinredningar,Skrifmaskiner.

Mikaelsgatan i, Itr.

1900.

J. H, Wiekels
Vinhandei.

Arraks Poosch,
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 utlardet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 32 38.

Stor flyttningsrealisation
20 prac. rabatt.

<**=■>-;;:- Nya GlasmagasinetX-s-se*
Hörnet af Östra Henriksg. och Alexandersg

Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & Tricoivaruaffär

Norra Esplanadg, 37 Telef 1727.

VälsorteraHt lager, billiga priser,
Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-

derkläder.
Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's
iGrenoble världsberömda handskar.

Scenen är i

Hr Berlin

Madrid

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

Alla dagar Hotel lämp AftonkonsertMiddagskonsert
I:sta Rumäniska Sa/on-Or/cestern J. G. Dimitriou. frän k 8 e. mfrån kl. 3 e. m
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Harald Wasascjemas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden4.
JStu inkomrrtef! BODEGA ESPANOLA(Etablerad 1883)

Helsingfors.
Anton Francks Folkteater.

Sommarnatta smmor. fjädrar, sidenban spet
sar, tior, tyll, crép samme siden m. m. till Studenthuset
ytterst billiga priser, hos Försäljningi parti och minutafendast äkta utländskObs.! Sista föreställningenSöndagen den-E. <fr N. Sjöström Viner &

■' AlexandersgatanN:o P i»o _>I;ij kl. 8 e Spirituosa,

Emma Kriill's Nya. Sarnffarderoben
MODEAFFÄR Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER.Inneh. Emnti Wickström
Glogatan 3, Ung'erskt folkskådespel med säng och melodramer

3 akter (4 tablåer) af Edvard Szigligeti.
Ofveraättning af Anton Franek.

,r)\¥\ Fi.-riiliiiiiipt!- "-■i■""nu,

H^y^ga^^ K.F. LARSSON
är ständigt försedd med det nyaste ibranchen och
utför förstklassigt arbete.

E. W. Salenius Personerna ■ÄTs tietoolaget
IRISWarszeg, ung rik godsegare.

Kurt, gammal, rik, ogift bonde.
Gyuri, hans brorson.
Marton, bonde.
Rebecka, härs hustru.
Evi, Eebeckas dotterfrånfijrstaeittef
Zsiga :), /._■.-:■. !■■ I
Peti, | . .
Rozsi.j
Ferke, '^^iMKondoyTéH
SarH

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

Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobelintyqer
kretonner m. m. Engelska lampor och metallvarorMöbler & mattor. Konstnärligt krukmakeri.

rekommenderar åt en ärad allmänhet sina allmänt
berömda tillverkningar.

Fabiansgatan 20. Telef. 756

Tel. 2776.CcllOl^ TeL 2776

Vedf sågad, klufven, hemkörd, Ledig annonsplats

Hyfladt och ohyfladt virke. bondflickorPanni I
Erzi J
En rättstjenare
Talman. Helsingfors Nya MusikhandelBrudtärnor, Bröllopsgäster

Ledig annonsplats Fazer & Westerlund.) Zsiga
—

Anton Franck.
Händelsen försiggårpå Warzegs godsiUngern1840

Mellan första och undra akten har några
månader förflutit,

Största Not- cch Instrumentaffär
Nyheter

Helsingfors
Qlassläperi

Jean 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

Biljetter till2 rak, 1mk 50 p:i, 1mk, 75p:i, 50p:i,
och 25 ,p:i säljas i LAURENTS tidningsdepot inne ipassagen samt vid ingången.

Rödbergsgatan 14. Telef. 2686.
Dekorationsslipningar å spegel-, fönster-

och dörsg-las, fönsterskärmar m. m.
Fazer & Westerlund

som finnes är
Fabiansgatan 10, Alexandersgatan3C

lIA 3131OND.

«c tt? .g
1^|2 .s-

som skrifver såvälrysk som vanlig- skrift. Specialaffär för Korsetter.Finnes p lager hos
Carl Jacobsen & C:o Svenska prisbelönta & andra utländska

ter ialla storlekar samt prislägen._ Största urval af korsetttjedrar & plan
till billigaste priser, hos

.brika-

Tffitäfått^^sM pg
'|

Helsingfors,
schetter

O. Grundström.
N:o 26 Alexandersgatan N:o 26$*4ts?4f4*4*&&4*

*|Hagelstams bokhandel] C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,
Alexanders^ 46. Centrals h
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.

Tidskriften

Ateneum
Ledig annonsplats 12 mark per

4f Rikt urval utländska
Konstfidskrsfter Ledig annonsplats
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Tannhäuser.
Första akten. Tannhäuser är ho

Venus iHörselberget. Sirener, amori
ver, bachantinnor och fauner dansa oc!
svärma kring dem, de tre gracerna vaka
vid gudinnans läger. Man ser i tabläe
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. Förgäfves sökerVe-
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 uppsökahenne. Tannhäu-
ser anropar jungfru Maria. Häftigt
äskslsg. Venus försvinner med ett
anskri.

Tannhäuser står plötsligtien skön
dal. Wartburg synes i scenens bak-
grund. Till venster genom dalöppnin-
gen ser man Hörselberget. En herde-
gosse sitter pä klippan cch sjunger.
En skara pilgr.mer komma från Wart-
burg, uppstämmande en hymn till jung-
fru Maria. De aflägsna sig därpå, un-
der det sängen sä småningom törklin-

gar. Tannhäuser har fallit på knä för
madonnabilden. Hornsignaler höras i
fjärran. Landtgrefvon och sångarne in-
komma. Snart igenkänna de Tannhäu-
ser och hälsa honom välkommen isån-
garkretsen. Han villgå bort ifrån dem.
Men då de nämna Elisabeths namn
blir han gladt upprörd och ber nu att
de 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 i sitt hjärta
att återse Elisabeth. Landtgrefven och
sångarne glädjas åt att ha återfunnit
Tannhäuser. Under tidenhar hela jakt-
följet samlat sig idalen.

Andra akten, Elisabeth hälsar den
gamla sångaraalen med en sång, däri
lon erinrar sig om sina möten med
Tannhäuser och hur öde denna sal blef
lenne, närhan försvanndärifråD. Tarm
läuser, som af Wolfram ledsagats in
ill sångarsalen, störtar häftigt ned för

Elisabeths fötter. Dä hon vill gå, för-
mår han henne dröja kvar. Hon tak-
tar honom lör att han återkommit och
rågar hvar han varit så länge. Hav
tiger upp och förtäljer att han dvalts

fjärran land. Ett oförklarligt him-
melskt under hade nu fört hit honom
llbaka. Elisabeth prisar detta under.

BBflß ■ m

Aftonkonsert Table
Elisabeth, lämnad allena, skyndar

emot sin farbror landtgrefven, hvilkenglades öfver att åter få se henneisån-garsalen, som hon så länge förgätit.
Jannhäuser —

menar han — skall idag förklara alt hvad sångens sköna
toner väckt till lif i den unga tärnansbröst.

Trumpetfanfarer bebåda den stun-Jande sångarfesten. Grefvar, riddareoch jungfrur inforas af adliga svenner,och välkomnas af landtgrefven och Eli-sabeth. Nya trumpetsignaler. Sängarne
inträda och intaga sina platser.

Landtgrefven erinrar de närvarandeom huru många gånger skaldernas sån-ger ljudit idenna sal, huru de besjun-
git bragders ära och prisat skönhetdygd och hulda seder. Må sångarné
nu söka att i toner tolkakärlekens vä-sen. Den som bäst kan detidag, 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 svennernahvilka uppläsa Wolframs natrn. Denneträder upp och besjunger med ädla stro-fer kärlekens renhet. Tannhäuser be-sjunger i en eldigt glödande sång den

kärlekon. Walter stiger upp.

dhote & a la c
Han dyrkar den kärlekens källa som
Wolfram besjungit, men som tor Tann-
häuser måste vara främmande, denna
källa är dygden. Dess dryck må ve-
derkvicka själen ej sinnena. Åbörarne
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 afskyr han. Han uppmanar till
kamp mot Tannhäuser. Åhörarne ut-
ropa med stormande bifall att Biterolfs
säng är sann. Äter infaller Tannhäu-
ser med trotsiga strofer och uppstäm-
mer till sist, i yttersta uppbrusning,
en lidelsefull säng till huldgudinnan i
Venusberg.

Allmän förfäran. Kvinnorna skynia
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 honom och
anropar om nåd för hans lif. Landt-
grefven befaller, att Tannhäuser skall
med en pilgrimsskara draga till Rom
och hos påfven bönfalla om nåd. Om
len ej beviljas honom, må han evigt
ohörd dröja kvar. Pilgrimerna böras

c 5 «

per telef.

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN

Generalagenter för Finland & Skandinavien



AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889
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* Håkanssons RESTAURATION & BILLÄRD Kyrkogatan N:o 14. Telefon 16-25.

A. Nikander
Helsingfors Elektriska jjj

W BeivsningslAktiebolag
Mikonkatu 11. Tel. 303

Kasarminiatu 27 Telef. 916Vi; Oikeita \l/ v!/
w Viinejä, JKonjakkia,
w Ilom.xn.ia, ja Uiköörejä. Toimittaa sähkövaloa. Ledig annonsplats

Pyytäkää hintaluettelo! # Myy sähkötarpeita.IHB

Gambrini Restaurant.
QQQQOOQOQQQQQQQOOwmSivori & 4* & Professor Wagners Mineralvattenfabriken

Gödningsämne §anifa§* Merjkannoj^ um. 1
istaren Edvard S

Obs.! Omplanter rekommenderar sina tillvärkningarPianomaka^iini &Henriksg
Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8

Wilhelm Kommonen Telefon 3191* Wladimirinkatu 20.
m Tel. 29 22.

W iyyy^^^^
AIpH QQQQQQQOOQÖQOsanterinkatu 21

Tel. 5 42. tmW^MMMMMMMM <?S£j?S\J?!

neditrån dalen. Alla lyssna med ro
relse till sången. Tannhäuser skyndar
ut med utropet: „Till Rom!"

Tredje akten. Dalen iramför Wart-
burg. Elisabeth, som legat försänkt i
innerlig bön framför madonnabilden,
stiger upp, när de från Rom återvän-
dande pilgrimmerna inkomma. Förgäf-
ves söker hon bland dem Tannhäuser.
Hon sjunker ned på knä och ber ma-
donnan att bli hädaukallad från jorden.
Woliram, 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
för hans trogna kärlek, men hon vill
iske bli ledsagad. Hennes väg går
n^ot himlen dit en högre plikt kallar
henne. Wolfram sätter sig ned och
sjunger vid harpan en sång till afton-
Stjärnan. Det börjar mörkna. Tann-
hauser uppträder, blek och förstörd,
kladd i en sliten pilgrimsdräkt. Sedan
han nämt sitt namn för Wolfranc, frå-
gar han <honom eiter vägen tillVenus-
berg och förtäljer därpå om sin pil-
grimsfärd. Djupt förkrossad, etter att
ha underkastat sig alla slags mödor,
anlände han till Rom. Fåfängt anro-
pade han päfven om syndaförlossning

Tobaksfabriken

'"SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommende-

ras åt tobakskännare; försök ..Casino",

Samson I", Samson 2" (Trämunstycken)

och "1899".
KommissionslageriHelsingfors hos

Frans Lindberg.

Alexandersg. 52. Telefon 2658.

PåSven förklarade, att han vore evigt

fördömd. Förrskulle hans staf smyckas
af bladochknopp, än Taimhäuser blifva
frälst. Till Venus står nu åter hans
håg. Först när Wolfram nämner Eli-
sabeths namn, återkommer Taunhäuser
till besinning. De äldre pilgrimerna
ko-urna 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
ynt/re pilgrimerna framträda och för-
kunna, att ett undervärk har skett
Pilgrimens torra staf har smyckats med

friska blad. Därför skall syndaren ej
stanna ofrälst kvar iafgrundens brand.„Herren vare pris och lof!"

Teater och musik.
Ny engelsk dramatik. Stephen Phi-

lipps, en ung engelsk författare, som
redan gjort sig ett namn som lyriker,
har utgifvit ett drama:Paolo ochFrän-
cesca", som i England mottagits med
enhälligt jubel. Till och med William
Archer, den kände Ibsensaposteln, pri-
sar högljudt värket, ihvilket en Ten-
nysons rena och mästeriiga sptåk före-
nas med en Sardous dramatiska verve.
Tennyson och Sardou — sammanställ-
ningen är onekligen ägnad att väcka
tvifvelsmäl.

Äfven Swinburne har utgifvit ett nytt
drama: ..Rosamund, Queen of the Lom-
bards", hvars rykte dock icke synes
hah-a trängt utom de fåtaliga menhän-
gifna Swinburne-dyrkarnes krets.

För att tillmötesgå författaren hade
hr Albert Carré till senaste föreställ
uing af ,,Louise" af Gustave Charpen-

tier inbjudit fyrahundra arbetare från
skilda värkstäder. De inbjudna upp-
togo större delen af tredje och fjärde
radens loger och väckte själffallet den
öfriga publikens stora intresse. Iate-
licrscenen — som af de unga arbeta-
rene afvaktades med spänning, tyktes
de icke vara på det klara med iscen-
sättningen, hvars flera detaljer bland
dem väckte icke så liten munterhet,
men syntes de för öfrigt synnerligen
intresserade af stycket i sin helhet.
Vid ridåns fall gålvo de sin belåtenhet
tillkänna medels starka applåder och ett
fyrahundra stäuamigt Vive Louise" sa
det rungade isalen. Arbetarene hafva
inom sig utsett en deputation af tio
personer för att till hr Albert Carré
frambära deras tacksamhet och kumpli-
menter för inbjudningen och det stora
nöje han därmed beredt dem.

prick alltid

jMonopole sec"!. M.

SUOM. TE.AÄTTERI
perjantaina Toukokuun 18 p.1900

i Israeila Miiiiiiiras.
(6 kuvaelmaa)Vuiiytiiksinen mviheiiiiytelmli^^J

Kirjoittanut AlpO Noponeil
Henki1öt

Kaarle HahneAhab. Israelin kuninges
Maria KängmanIsebel. hanen puolisonsa
Oskari SaloJosafat, Juudan kuningas
Axel AhlbergBenhadat, Syyrian kuningas
Benjamin LeinoMika Jemlanpoika, profeetta

Obadja. Ahabin hovinpäämies lisakki Lattu
Knnt WeckmanÅsar! a W in

Kster. hanen kihlattunsa. Tyyne Finne
Hemmo KallioÅMaria, paimen, Esterin isa

Sameri, Aliabin ja Isebellin us-
Pietari Alpo,kottu

Sedekia Kenaanpoika. valeprofee-
Otto Närhitam johtaja

Fliab "I 1 1 fEmo Salmela.h{ ' Samarian kansal. . . .
A ir j oa (Uuno Salmela

Emil FalckBaalin pappi

l:nen fUuno Saimela
'Otto Närhi.2:nen Sotamies
Eino Saimela3:mas

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

tyttäriä. kuninkaiden seuralaisia.
Tapahtuu Samariassa ja Gileadissa kuningas Aha-

bin hallitusaikana.

Ovet avataan k:lo 7. Näytänto alkaa k:lo 7,8 ja
loppuu k:lo Voll.

Ledig annonsplats

Suurella hinnanal ennuksella loppuunmyymme liik-
keemme lopettamisen takia tavaravarastomme

Kauluksia, Kalvosimia,

Paitoja, Kravatteja y. m

Rerrainuaatetusliikcsampo"
Mikonkatu 1. Telef. 898

Beklädnads-Bolaget Aa!to & 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.

Färdigakostymer,paletäroch benkläder på lager
Frackkostymer uthyras.

Beklädnads-JBolagetAalto &C:o
JBangatan N:o 9. Tel. 15 O5

Ivar Schoultz
I* «C£ "

Boulevardsgatan 28

SUOM. TEAATTERI.
1900Lauvantaina Toukokuun 19 p

TUKKIJOELLA.
■1-näytöksinen laulunseKainen huvinäytelmä. Kirjoit

tanut Teuvo Pakkala. Lavlut säveltänyt ja
sovittanut Oskari Merikanto.

Heukil

Evert SuonioTurkka,
Tolari, Taavi Pesonen,

Huotari, tukkilaisia Aleksis Rautio
Uuno SalmelaKasuri,

Oterma, Kaarlo Keihäs
Maija, kaupustelija Kirsti Suonio
Pietola, talokas Hemmo Kallio
Katri, hanen tyttärensä LilliHögdahl

Alma Auerå.nni, mökin tytär

Eino Salmela,Rättäri
Pölliö-Kustaa,lyhytjärkinen jsoika Olga Leino
Poi-o-Pirko Mimmi Lähteenoja

Hilma RantanenPalma-Maija
Mimmi LeinoLeena

Taurila, lavitamies lisakki Lattu

Pietolan palvelijoita. tukkilaisia ja kylan tyttöjä,

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

Es ilanadg. fl

Steniu

*s & Unionsg. 28.
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ALEXANDERS TEATERN.

Tysta Opgnallftpi
snfver

Lördagen den 19 Maj 1900

=Gästspel =

Tannfyäuser
Romantisk opera i3 akter, musiken af R. Wagner,

Personerna
Hermann, landtgrefve af Thti

Clement Wernerringen

Tannhäuser

Walter von der \'o^>4w.-i.loI (Linus
Biterolf j

°
Frans Adolfi!^Henrik Skrifvaren a Gustaf Marohani

Reinar von Zweter a (Alexander Falk.
Elisabetli. landtgrefvens brors-

dotter
Venus
En herdegosse

Svenner /

Thiiringiska ädlingar, grefvar truar och jung-
frur, Svenner,Pilgrimer, Sirener, Najader, N,ymfer,
Amoriner, Bacchanter, Satyrer och Fauner. Hand-
lingen iTliiiringen. På och invid Wartburg. Bör-
jan af 13 seklet.

Börjas kl. 7 1/% e. m

Lisbeth Stoll.
Marion Hardon.
Margareta I,"te.

(Lisa Paulig.
Jlrma Adolfi.
jMalvine Wiegner
(Maria Chionda.

$«-e«s»@«s«s«s«s<»s«e«(««

" Bs*efpapper "
" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "

ska sorter, linierade och olinierade.
f Firmatryck utföres biiitcjt. |
| Dahlbergs Pappershandel,|
» fllßvanrfprcnatan IS <t
(♥"«3«t«t«««<«$«e«s«tot

V Champagne

3 Mont de Bruyére S,
In
pQ säljes iminut hos de flesta Herrar handlande.

Serveras å alla större hotell & restaura- ö*
tioner. Partilajrer hos hJ"Q kwo Ernst TollaniJer.

55 S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.

Fredagen den 18 Maj 1900

Program
Marsch SchneiderI 111 Ill' .1 11l 111 i' I^^^^^^^^J1. nPremieramour," lioin!m/^^^|^^Q

J. Ouverture avs der Oper:Die Zigeul
Fechter

Balfe
Ertl.i. Wilde Rosen. Wal^^^^^H3. »Sovs un Balcon",^H

6. Potpourria.d.Ualle^^^amefi
Serenade Goublier

Mincus

7. "Fantasie avs ..Risroletto Verdi.
8. rlch lieb' dich so herzinmg" .. . . (Jastan.

9. Solveigs Sang Grieg.
10. Potpourria.:,,Glookenv.Corneville" .Planquett
11. W:r Blut, AValzer
12. Fln^o-piisainr. 'i:tlcß Ziehrer

ras a» kmå
t åftiÉlspt.1

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Specialiteter s
Danska handskar 2: 50.

Moiree Underkjolar 10: 50.
Klädes Underkjolar 12:
Filthattar

omonterade fr. 3: 90, monterade fi

Korsetter
-I: 00 et i) mk2:80

Flor ivån 50 penni.
Alla dessa varoi- äro trots råva-

rornas kolosala stigning af oss icke
förhöjda i pris.

iwwwwwpj

Fredr.
k KonditoriBapn

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

H Sörnäs Pi^sener!
1 Sörnäs Porter! m
I Prima råmaterial. |
:M Prima vara.

SörnäsAktieBryggeri.i
':. <v ,-;> -O- O ■ ■ O ■"> .<> -O *':■«■ <X

"

med elierutan ked är världens

Velociped.
(kneralaaenturen förTfnland

Q. F. Sfocßmanns

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

imiehafves af

Yelocipeäflejjof.

J. C. Schwartz.

Lördagen den 19 Maj 1900

Program
1. Hoch- u.Deutschmeistei^^^^^^H2. Serenade matinale. . .1
3. Avs Liebe", Gavotte .H
4. ,Si j'etais roi"Ouvecmnß
5 Liebestraum, "Walzer . .
6 Potpourri avs d. Operrette] »Dci

lustige Krieg '. . .

7. Fantasie avs Maskenball"
8. Zu der Laube v. Jasmin"
9. Fruhlingsstimmen, Walzer

10, Mandolinen, Polka....
11. Potpourri a. ,La Mascotte
12. Sturm, Galopp

Prima"
tillverkad
brik, endast hos

Fredr. Edv.

är en nv

fapypos§,
,f fin turkisk tobal- Iparti, från eget fa

Ekberg:
52 Alexandersgatan 52

Helsino-fors, Hufvudsta

Fdy FlifiprriLll¥. LJtUölli.

Ledig annonsplats

dsbladtts Nya Tryckeri^löOO

Biljetter jemte abonnement erhållas i o. Laurents tidningsdepot. i Passagen, fränkl
4 e. m. samt i teaterns kassa frän kl. 5

föreställningens siut
2 till'hallas biljette^MeaTerns kassa frän k^^M

jnin^ställningens slut. Ahonnenten^^^^^B
i furskott. Vill hlifvaiuf^^Bl

hafva att
inbetala
roller af nya artister höjas biljettpriserna
med 25%

Biljetpriserna
Länstolar: lista raden

2 o. 3
5 o. 6 radernaStolar 4

7. 8 o. 9
Loger

Benoar loge stolar
Bel-étago „
Bel-étage-balkong.
Partergalleri 4 ,:

2 radens loge framplats
bakplats

50 „galleri .
literaloge plats

Paradis

Dirigent: Paul Scholtz Regisseur
Franz Adolfi

Direktör A. Falk

förnämsta

Marsch.. . Ertl
Laporte.
Strizl.
Adam.
Czibulka.

Strauss

Verdi
Samson
Strauss
Desormes
Audran
Komzack

(Mimmi Talen)
Andregatan 15. Telefon 507

fort. väl och billigt

H:fors Kemiska MtMttning

Vårkostymer m. ni. rengöras


