
Oskar Aspelund. Möbelaffär. Central Passanfin. Tel. 28H. v̂L
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Brand &. Liffcrsäkrings
AktiebolagLedig annonsplats

Kontor
Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

N:o 112 1900.

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

Co

Fa3
=3

Jakob Ljungqvists

AtelierFotografiska
Alexandersg. 19

(ing. fr. Magasundsg
Telefon 2453.

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

Nya Tspisseri-
affären.

Hagasundsgatan 2. Telefon 3201

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment

Vid partiköp rabatt.
JET. W. Schalin.

J^"ot- ooh Justrumenthandel.
Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef.12 51

Största la{?er afFlyglar,Pianinos,Orgelharnionipr-* orkestcriiistruniont. Specialitet: Flyglar & Pi«'
ninos frän viirldsfirman

Carl Bechstein iBerlin

£^£^€€€€€€*
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgiives hvarje söndag, onsdag och fredag

Fredagen den 25 Maj

Georgsgatan 16, Telefon 27 70.

Svenska Teatern.
G"NT .f )p-—^—

—
7y^>

Fredagen den 25 Maj 1900,

kl. 8 e. m.

För tredje gången

Rj«rtats bcpr
Komedi iB akter af Karl Hedberg

Personerna

Professor Grustaf Gfeiio Hr Svedberg
v. HäradshöfdingEdvin Grerle, ad-

vokat Hr Castegren
Frk AnderssonOlga Grerle

Birger Selen, arkitekt Hr Klintberg
Fru BrandeiEnkefru Ellen Lamberg
Fru LindforsMagda Lamberg
Hr LindrothHjalmar Bratt, docent
Fru StavenowMärta Vising
Frk BonnevieBrita Vising
Frk TschernicbinIda, husjungfru

Försiggår i professor Grerles he 11 iStockholm

Börjas kl. 8 och slutas omkring \o,,> e. m

Sundströms Fotografiatelier, Pabiansgatan 27.

fotografiska ftan<kls* $ fabriks-
Aktiebolaget i finland

2:

*££»^€€€€€e*

SKÅNE", Braud- & Lifförsäkringsaktiebolag:

\J, JT m \J X XV'XiJL\i^A^^-L-'*-i- Porträtter i visitkortstormat å 6 JXlk, Dr duss

«s* Helsingfors «*♥

I. Fotografiska artiklar,
11, Fonografer, Graph.oph.on.er

111. Scioptikons, Kinematografer
Röntgen-och Medicinska apparater.

N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp.
A.utomobiler, Velocipeder.
Kontorsinredningar,Skrifmaskiner.

TV.
V.

Mikaelsgatan i, I tr

Aiia dagar |f 6 t 6 5 S€ 3 811 |3Hl ICIOagSK 0IIS e TI Rumänjska Salon-OrkesUm J. G. Dimitriou.
TIall Kli o 6. Dl*

A.TELIER A.JPOLLO.
MAGASIN DU NORD.

J. H. Wickels
Vinhandei.

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

Akta
Uiner 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.

-<33$i> Nya Glasmagasinet &e«*»
Hörnet af Östra Henriksg. och Alexandersg

Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser,

Hufvuddepot af Dr. Lalimanns un-
derkläder.

Ensamförsäljn. af JouvillS & C:o's
i Grenoble världsberömda handskar.

Kontor Vestra kajen 18
C. F. CARLÄNDER.

Alla aftnar

Aftonkonsert
frän k 8 e. m
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Harald Wasasujenias BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
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J4u inkomrrief!
E. & JV. Sjöström

a:_-x . X:o 9

Emma KriilTs
MODEAFFÄR

Inneh. Emui Wickström
Qlogatan 3,

är ständie nyaste ibranchen och
.ittör iörstklass arbete

E. W. Salenius
iYlineralvattenfabrik

rekommenderar åt en ärad allmänhet sina allmänt
berömda tillverkningar

Fabiansgatan 20. Telef. 756

Tel. 2776.IäJ|iOf" Tel' 2776

V&dtf sågad, klufven, hemkörd per telef.
Hyfladt och ohyfladt virke.

Helsingfors
Qlassliperi

Rödbergsgatan 14
Dekorationsslipningar å spegel-,iönster-

och dörsglas, fönsterskärmarm. m.

20

o

Ledig annonsplats

Telef. 2686.

ET" OJ "5.
_

X 3■ 1 S

s r,;2 iS ca &-.

cc rf

cd g

Ledig annonsplats

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
som finnes är

lIA MMOi\D.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes pa lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien

$*$*$*&s*4fs*s*s*
Hagelstams bokhandel:

Tidskriften

Ateneum
12 mark per årgång.

Rikt urval utländska
Konsttidskrjfter

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors

FörsS ng iparti och minut af endast Skta rländs
Viner &

Spirituosa
jtéa&*, -ZVjra JBarngarderohen

te Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER.
i->i r?^g£||.* Beställningar emottagas

K. F. LARSSON

J±l*. tietaolagot
IRIS

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

Möbeltyger:
kretonner m. m.
Möbler & mattor,

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

Ledig annonsplats

Helsingfors Nya Musikhandeß
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, LegendI. pour Piano.
Ekman-Sibelius, Sången om korsspindeln

Fazer & Westerlund
Fabiansgatan 16, Alexandersgatan 36

Specialaffär för Korsetter.
Svenska prisbelönta& andra utländska fabrika

ter ialla storlekar samt prislägen._ Största urval -af korsettfjedrar & 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 gröfroBorstar &, 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

O
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\10lt000l\0l&t0
Nutidens förnämsta antiseptiska

toilettmedel

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

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent ibakteriologi vidK
Karolinska Institutet iStockholm.

D:r Axel Holst, Professor iallmän helsovård
vid Universitetet iChristiania.

D:r F. Huedpe. Professor i allmän helsovard
vid UniversitetetiPrag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor B,
Kochs Institut iBerlin.

D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo

ratorium å Kliniska InstitutetiSt. Pc
tersburg

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

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte
Den flygande Holländaren
Ett skepp kring vida hafvet gar
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 armeblef 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 hän:
..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 vif han aldrig fann.

»Till hafs igen
kfoll vän!

Så farväl, falska mö!
Dig jag flyr 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 fä
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 ri
storm och nöd sökte faror och död".
Som pesten undflyr man hans spökliks
skepp, som hvar det visar sig bådar
olycka och undergäng. Daland blir
lonom varse, ropar honom och an.
Holländaren svarar med att spörja om
man vill vägra ankarplats ät en vilse-
kommen främling. Då de sålunda kom-

mit i tal med hvarandra omtalar Hol-
ändaren huru hans skepp drifves kring
lafvets vida rymd och ber Daland för-
unna honom att få värmas vid hans
härd. Han vill rikligen belöna Daland
ch låter sina matroser bära i land en

kista full 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 dä den snikne
Daland omtalar att han äger" en dotter,
nen älsklig mö", och lofvar henne som
brud åt Holländaren,förbinder sig denne
å sin sida att iutbyte lämna alla sina
skatter. Emellertid har stormen lagt
sig. vinden har kastat om och de båda

t sjöfararna komma öfverens om att au
r träda färden till den kust där Daland

har sitt hem.
Ändra åkte» är hemma hos Daland.- Denne är dook ännu ej hemkommen

i frän den långa sjöresan. Senta, Marit. och bondflickor sitta och spinna. Senta
i är försjunken i underliga svärmerier
r och ehuru hon gifvit sitt hjärta åt en
r barndomsvän, Erik, står dock ständigt. för henne en bild som ej lämnar hen-
-1 nes tankar — bilden af en blek man- med dystert utseende och svart dräkt.
■ hvilken synes å en större tafla, som

m lan långt tillbaka pryder det enkla
; sjömanshemmet. Denna bild föreställer

den gåtfulle „Flygande holländaren".
sä ian han under ett föregåendeårhun-
drade uppenbarat sig vid ett besök i
land. Pä Senta har den dystra bilden

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 förstaöfver-
raskning vid åsynen af den man, som
förut blott som en drömbild stått 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
slutar med att Senta gifver honom sin
hand och svär att blifva honom trogen
ntill sin död.

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

Man serDalandsoch Holländarens skepp.
3å det förra är det lif och lust och

matroserna glädjas och njuta af att fä
:vila u: vid hemmets strand. På det
lollandska skeppet däremot råder en
lemsk dödstystnad. Senta kommer -,;:

ve huset, följd af Erik, som är utom
ig öfver att hans älskade skänk: sin
iand åt en annan och därtill &t en
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/\ XEL PIHLGREN. Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj i Paris 188H

Ledig annonsplats

§uuri loppuunmyyntil
c urella hinnanal ennuksella loppuunmyymme liik

i,Pomme lopettamisen takia tavaravarastomme

Kauluksia, Kalvosimia,

Paitoja, Kravatteja y. m

wrain-watetuslHße »Sampo"
Mikonkatu 1. Telef. 898.

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

Kostymer, Paletåer och Benkläder för fest
ivardagsbehof förfärdigas snabt och omvisit-, och

S
°
lßÖ Godt material, fin snitt och skickliga arbetare,

Pri<erna särdeles moderata.
Färdiga kostymer,paletår och benkläder på lager
Frackkostymer uthyras.

Beklädnads-Bolaget A.alto &C:o
Bangatan N:o 9. Tel. 15 OS.

Ivar Schoultz

Linoleumaffär
Boulevardsgatan 28

SUOM. TEAATTERI.
Lauvantaina Toukokuun 26 p. 1900

Ei cie naytantoa.

m' "
§

% Franska Lifförsäkrings- m
| >"■■""« t
iriJRBAIME i
i '#'^' Aktiekapital:12 miljoner Frcs. M
#* Garantifonden: 98 miljoner Frcs. >"

gj\ Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- gj
ringar af alla slag. Genom samarbete med gC

SÖ) sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- \£/J
&K baine et la Seine beviljas de försäkradevid 0>)
5S sjukdom och olj-cksfall särskilda förmåner, W

hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för-
0\ säkrade ocli hans faisiilj, som ock »le p«r- fgh

söner, med hvilka han stär i ainiisförliin- j^'^) delse för den oundvikliga förlust, som en
0\ sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 0\~g ler en olycksliändelsemedföra. Bolagetefter-

skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
gJJ premierna för hela sjukdomstiden och utbe- jgft,gif taiar 3/4 aI kapitalet, om sjukdomen är obot-
sJ? Hg och resten vid dödsfall. «5^
ÄJ) Bolaget L'Urbaines försäkringar äro OJJV

dttrför sarskildt att rekommendera för lier-
''ar allarsinäii, (la det gäller att säkerställa

(JgN större aflärsiiiretag genom Ufförsäkring, jgfr
emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- g*.S^ samma störingar svårare sjukdomslall all- *£/

0\ tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- Äfr
syl ges- och förlagsman stora förluster.

För dessaväsentliga fördelarerfordras <^l
icke några extra premier utan endast att 01
den försäkrade afstår från den årliga vinst- SJ
iunlelen. .. ?*!

o\\ Generalagenturen: ll:lors, O. Henriksg. 1.

Qarlvon tXnorring. j

-<»k

Håkanssons RESTAURATION & BILLÄRD Kyrkogatan N:o 14.
Helsingfors Elektriska* Belysnings AktiebolagA. Nikander

Mikonkatu II Tel 303
Kasarminkatu 27. Telef. 916Oikeita vi/ vi/

Viinejä, Konjakkia,
JEtommia ja iiJcöörejä. Toimittaa sähkövaloa.

Pyytäkää hintaluettelo! *
Myy sähkötarpeita.iM9HI!

öambrini Rcstaurant.

vi/
vi/

vi)
vi/

II vi/ II

Telefon 16-25.

Ledig annonsplats

Sivori & * ** Merikannon
Pian»in akamiiiii

Wiipur is s a
Aleksanterinkatu 21.

Tel. 5 42.

fHelsingissä
f. Wladimirinkatu 20.
W Tel. 29 22.

främling, som aldrig förr beträdt hen-
nes tröskel. Han söker förmå henne
att återkommatill 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. Då
träder plötsligtdenne senare fram. Han
ser Senta förloradförsig ochmedhenne
hoppet om förlossning och sällhet, och
beslutar att gå till sjöss för att raldrig
mer den gröna jord beträda". Han
går ombord på sitt spökskepp, som his-
sar sina blodröda segel och ögonblick-
ligt lägger ut och seglar af. Senta
ilar upp på en öfver hafvet hängande
klippa, och med orden:
nPrisa din ängel! nu ändas din nöd.
Din är jag, trofast till min död"

—
störtar hon sig ihafvet. Isamma ögon-
blick sjunker Holländarens skepp, hvar-
efter man ser Senta och Holländaren i
förklarade gestalter höja sig ur hafvet.

Teater och musik.
H ■ Kienzl iGraz, komponist och för-

fattare till operan nEvangeliemannen"
tar enligt en utländsk tidning blifvit af

Tobaksfabriken

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

Samson I", Samson 2" (Trämunstycken)
och "1899

Kommissionslager iHelsingfors hos
Frans Liudberg

52. Telefon 2658Alexandersg

Wurtembergs konung förlänadmedguld-
medaljen för vetenskap och konst att

bäras ikejs. Fredriksordens band.

»Lyckan iskymundan" iItalien. I
Teatra Alessandra Manzoni, Milanos
förnämsta teater, gafs nyligen for för-

sta gången Sudermanns skådespel Lyck-
an i skymundan", under titeln La
telicitä in un cantucäo." Stycket rönte

det största bifall. Enligt pressens ut-

talanden synes man tast sig hufvud-
uakligast vid karaktärsskildringenspoe-
tbka behag och det framgår ätyen
att BRöcknitzu karaktär fullkomligt

riktigt uppfattats också pä andra
sidan alperna. Återgifvande berömmes
som i alla afseenden framstående godt.
Skådespelet som härmedels funnit väg
till Italien har numera för nästa säsong
antagits till spelning af Italiens samt-
liga större scener.

Passionsspelen iOberammergan taga
som bekant sin början inom denna ma-
nad. Den "20 Maj skulle generalrepe-
tition äga rum och förstauppträdandet
är insatt till den 24. Öfriga föreställ-
ningsdagar hafva bestämts till 27 Maj,
4, 10, 16, 17, 24 och 29 Juni, 2, 8,
9, 16, 23, och 30 September. Befin-
nes platsutrymmet vid en representation
för litet för tillstädeskomna åskådare
återtages programmet oföräudradt näst-
påföljande dag. Föreställningenbörjar
kl. 8 på förmiddagenoch slutar s/2 6
eftm. med en middagspaus på \ li
timme. För att skydda åskådarne för
regn och oväder, har ortsmyndigheterna
låtit uppföra en stor hall i 6 spann,
uteslutande järnkonstruktion med en
spännvid af 43 mtr och en höjdaf 20
mtr. Hallen upptager en arealyta af
2100 kvadratmeter och inrymmer 4000
personer. Scenen förblir fortfarande

under bar himmel och Guds fria natur
bildar fonden. Prisen som äfven tidi-
gare publicerats, variera mellan 10, 8,
6, 4 och 2 Rmk pr plats. Oberam-
mergam har numera egen järnvägssta-
tion och det har blifvit väl sörjdt för
resandes bekvämlighet. Mer än 1900
rum och circa 3500 sängar stå till för-
fogande. Passionss^elkomitén uppmärk-
samgör uttryckligen att all mellanhan-
del med biljetter är på det strängaste
förbjuden, utan äga besökande vända
sisr direkt till komitén för erhållandeto
af inträdeskort tillofvananfördafixa pris.

Strindbergsenaktare Paria a har upp-
förts på Dagmarteatern iKöpenhamn,
dock utan att göra någon större lycka,
detta delvis beroende på en tillstyckets
anda föga passande iscensättning och
det tämligen matta utförandet. Så upp-
ger åtminstone Politiken.

" O "
prick alltid

,JVionopole sed

Ledig annonsplats

iQQOQQQiQOOQ
Mineralvattenfabriken

§anifa§
rekommenderar sina tillvärkningar

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 31 91.

00000



mim. EKBl" Gognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg 52. Telef. 2178. Helsingfors.
t

teater:ALEXANDERS

Tysta QpsälaiKt
gitver

Lördagen den 26 Maj 1900

Gästspel =
Nyhet, första, gången

)('ll I I II» ilITU\ »'il 11 1
Romantisk opera i3 akter musiken af R. Wagner

Personerna

baland, norsk sjöfarande . Ulement Werner
hans dotter Lisbeth Stol)jJSenta

SErik, jägare
B

Maria ChiondacjMary, Sontas amma
n
■oStyrmannenpåDalands skepp Linus Uhlig

1
'

SpöKSKeppe^besatoin "̂Emil Del Lev+>Holländaren
A
hDalands besättning

Norska bondflickor
Händelsen föregår på Norska kusten

Erik . .Herr Wallnöfer som gäst

Börjas kl. 7 Va e. m

lillll

o Brefpapper "
" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "$ ska sorter, linierade och olinierade. y

t Firmatryck utföresbilligt. |
J Dahlbergs Pappershandel,|" Alexandersgatan 15. "

V Champagne

3 Mont de Bruyére
säljes i minut hos de flesta Herrar handlande.

Serveras å alla större hotell & restaura-'
tioner. Partilajrer hos

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

Hotel Kärnp.

Wiener Damen-Orchestern
J. C. Schwartz.

Fredagen den 25 Maj 1900
Program
MarschStornenbamTei^HKlein Kobold

Gruss an Helsingtors^P^^^^M
Baliiilage I
Aquarellen-Walzer . . . .
Ouverture: Orpheus inder^Unwi

welt

7. Fantasie: ,Carmea"
8. G-eh, Sei g'scheidt, Lied ....
9. Selection:

10. Loin du bal
11. Nordisches Bouquet
12. Einmal muss gesohieden sein. Ab

schiedsmarsch

Huter
Gillet.
Ötrauss

Offenbach,

Bizet.
Adolfo.
Sidney Jones
Gillet.
Schwarz.

Scfewarz

Iparti, från eget fa

Ekherg.

rtmhn&m^m

Fhib SM- kFlått-
\É\t Altielöliet.

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Specialiteter:
Danska handskar 2: 50.

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

Stråhattar
2: 25, monterade fi 4:50omonterade fi

Korsetter
3:50 4: 90 9: 502:80

Sommarblusar
i 100 olika mönstei

Floi? från 50 penni.

wtvmwww*
Fredr. Edv. Ekberg.

k KonditoriBaien
52 Alexandersgatan 52.

Helsingfors

■SäIi Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.
Prima vara.

Sörnäs AktieBryggeri,
k> .-..■-,■■><x <*> axxxx;

må

Ledig annonsplats

Helsingfors, HutVudstadsbladtts Nya Tryckeri, in 0

Columbia
med eller utan ked är världens

förnämsta

Velociped.
Generalagenturen förTinlanci

innehafves af

Q. F.■Sfockmanns
Vclocipeääepoi

Hotel Kamp.

lPrima"
är en nv

Papyrosg,
tillverkad af fin turkisk tobak
bvik. endast hos

Fredr. Edv.
52 Alexandersgatan 52

Ziehrer.
Eilenberg

Biljetter jemte abonnement erhållas iO.
W. Laurents tidningsdepot. i Passagen, frän kl'
9— 4 e. m. samt i teaterns kassa frän kl. 5
e. m. till föreställningens slut. Söndagar er-
hallas biljetter i teaterns kassa frän kl. 2 till
föreställningens slut. Abonnenter hafva att
inbetala 10 "

o i förskott. Vid blifvande gäst-
roller af nya artister höjas biljettpriserna
med 25 %.

Biljettpriserna
Länstolar: lista raden Mk

2 o. 3 „ .
Stolar 4, 5 o. 6 raderna

7. 8 o. 9
Loger

Benoar loge stolar
Bel-étage „
Bel-étage-balkong.
Partergalleri. .
2 radens loge, framplats
„ „ „ bakplats .

galleri
lifceraloge plats

Paradis

Direktör A. Falk
RegisseurDirigent: Mauritz Grimm. -

Edvard Köhler
Obs.!Nästa föreställning Söndagen den27 Mai^^^^^H

Qästpel af Herr A. Wallnöfer.— Förhöjdapriser

Till beredning upptages operan Fidelio" musi
ken af Beethoven.

B:fors Kemiska MMtW
(Mimmi Talen)

Andregatan 15. Telefon 507
Vårkostymer m. m. rengöras

fort. väl och billigt


