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Jakob Ljungqvis

MeKa ierFoiogra
Alexandersg. 19

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

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

Nya Tapisseri-
affären.

Hagasundsgatan 2. Telefon 3'201

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment

Vid partiköp rabatt.
H. W. Sckalin.

Not- och lustrumenthandel

Största IngerafFlyglar,Pianlnos, Orgelharmonler
& orkesterinstrumpnt. Specialitet: Flyglar & Pia.
ninos från viirldsiirnliin

Carl BechsteiniBerlin.

s^? '^^r?^&

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Söndagen den 6 Maj

Inkasso & Fastighetsbyrå.

Svenska Teatern.
Söndagen d. 6 Maj och Måndagen d. 7 Ma] 1900,

kl. 7,30 e. m

$å tuktas en argblgga.
Komedii5 akter af William Shakespeare

Hr Malmström

Vincentio, en gammal adelsman från Pisa
Hr KlintbergLuoentio, Vicentios son

Petrucliio, en adelsman från Verona
[Hr EngelbrechtGremio I,Biancas mare

Hortensiol [Hy Rosqvist

Iranio )
ij n i Im.s . ■

Biondello IHr Lindström
JHr SvedbergU-rumio

~
!Petrucnios tjenar (Hr CastegrenCurtis

Hr StavenowEn pedant
fFrk ÅlimanChatarinal . .....[" Baptistas dottra

Bianca ) \Frk Andersson
Fru LindhEn enka

En skräddare

Scenen är dels iPadua, dels på I'etruchios landtgård

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring SO,so e. m

Sundströms Fotograflatelier, Pabiansgatan 27

fotografiska fiandels- * fabriks-
Aktiebolaget i Tinland

J. H. Wiekels
Vinhandei

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

*»Ss& Nya Glasmagasinet -;;:-ss«»
Hörnet af Östra Henriksg. och Alexandersg

Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & Trbotvaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727

Välsorteradt lager, billiga priser,

Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.

Ensarniörsäljn. af JouvillS & C:o's
iGrenoble världsberömda handskar.

Ledig annonsplats
Kontor

N:o 104*** DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. » » »
H. W. LILIUS.

uuram*
r w3J^^ aåef

SVBA"
Brand & Liffcrsäkrings

Aktieboiay

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228
J. N. Carlander.

1900

Georgsgatan 16, Telefon 2770.

"O3

»»»»»»»€€€«««

in

«Ss Helsingfors «»
J. Fotografiska, artiklar,

11. Fonografer, Graphophoner
111. Scioptikons,Kinematografer

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

A-utomohiler, Velocipeder.
Kontorsinredningar,Skrifmaskiner.

IV.
v.

Mikaelsgatan i, Itr

AU. dagar O tG SIS 111 Pm'dda9sko ns er t Sa
,
on.ol.hstern j. g. Dimitriou,

Trän Kl. o 6. m* h|
— *

V. X . 11X jCtXIiXJI^ÄÄJU Porträtter imitkortstormat å 6 mk} or duss

■■tim

SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:

jgnEßtt^iäfiM^^aOiß

ATELIER A.POLLO.
MAGASIN DU NORO.

Kontor Vestra kajen 18
G. F. GARLANQER.

Alla aftnar

Aftonkonsert
frän k 8 e. m

TQro
vy
7^

en
Fr
—t

cd

rS"g
en
rD
>~-— '

'ro

CD=~

PO
ö
o

t*r

B
CO
t=3
CD
i—l

er

orq

N. Esplanadg, 31.
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Harald Wasasejemas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.

.. :3

=Hälsan är det bästa!
anvä iäriör

Ramie-underkläder.
Ensam försäljare

Julius SjögrrensTrikot- ochyllevaruaflarMikaelsgatan 4 och Centralpassagen.

Emma KrulFs
MODEAFFAKInneh. Emnra Wickström

Glogatan 3,

S»fH6ÄÄ det "-vaste i b«-*« °*
E. W. Salenius

Mineralvattenfabrik
At en ärad allmänhet sina allmäntrekommendera^^^^H

berömdatillverkningai
Fabiansgatan 20. Telef. 756

".2776. JJg|Qp Te|. 2776

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

Ledig annonsplats

Helsingfors
Qlassliperi

Rödbergsgatan 14. Telef. 2686.
Dekorationsslipningar a spegel-, iönster-och dörsglas, fönsterskannar m. m.Hl
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Speglar,

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Söndagen den 6 Maj kl. 8 e. m
Sista representationen

För tredje gången

PATER NOSTER.
-Dram. på Vers i 1 akt af Fran^ois Coppée

Personerna
En officer,

Zélie.
Rose Morel.
Kyrkoherden.
Jacques Leroux Grannhustrun

Soldater.
Belville i Maj 1871

För andra gången
Ett resande Teatersällskap

Lustspel Mjakter med körero. kupletterai
Kiugust Blanche.

Personerna
Sjövall, teaterdirektöri Theoclor, hans son, an-

stäld vid Sjöfalls te-
. landsorten.
Öländer. .
gr jp 1 aktörer vidg," I hans teater.
Gråström, rik garfvare

från Vestervik.

Josephine,Sjövallsdotter
Källarmästaren.
Maskinisten.

Aktörer, Aktriser. Kypare och teaterpubiikHandlingen försiggår iVimmerby.

Representationen börjar kl. 8 e. m. och slutar omkr.kl. lOso e. m. Dörrarna öppnas kl. 7,8 e. m.

Gula biljetter:
Biljetter säljes alla dagar iTéhan-deln midt emot Svenska Teatern (Argoshus) samt hela söndagen från kl.12 p. da Studenthuset hvarjämte de ock kunnaabonneras per tel. 2099.

Den enda värkligt praktiska SKBIFMASKIN
som finnes är

HA »/ MOND.
som skrifver såväl rysk som »aiilig skrift

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
IGeneralagenter för Finland & Skandinavien

&&±4f&&4<&&
Hagelstams bokhandel:

Tidskriften

Ateneum
12 mark per årgång.

Rikt urval utländska
Kcnsttidskrifter

fls-

BODEGA ESPANÖLa"(Etablerad 1883)
Helsingfors.

Försäljningipartioch minut a! endastäkta 1

Viner &
Spirituo sa

J*^ iVya Barnffarder^^
Ständigt lager af fardiga

BARNKLÄDER.
(^ Beställningar emottagas.

F. LARSSON
-A-lstietaolagot

inijs
Alexandersgatan 21, (Tallbergs nya hus)

Generalagent för Liherty C:o. Lmt. LondoMöbeltyger: halfsiden, velveteen. gobelintvn'
kretonner m. m. Engelska lampor och mutan.

'
Möbler & mattor. Konstnärligt krukmakeri '

JJesfauranf
Gaf an1.

Helsingfors Nya Musikhandel
Fazer & Westerlund.

Största Not- cch Instrumentaffär
Nyheter

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

Sellin Palmgren, Deux Contrastes, pour Piano.Oskar Merikanto, Uusia Lauluja.
Erkki Melartin, LegendI. pour Piano.

Ekman-Sibelius, Sången om korsspindeln.

Fazer & Westerlund
Fabiansgatan 16, Alexandersgatan36,

Specialaffär för Korsetter.
. Svenska prisbelönta & andra utländska fabrika-ter ialla storlekar samt prislägen.

Hll Hir!?^ "Val ¥ korsetttJedrar & planschetter,till billigastepnser, hos

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

C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,
Alexandersg-. 46. Centrals hus.

Tamhnrtift S°r* d fl"are Och sröfreBorstar & Penslar'
fvmer BPril0' R» ttinBPi8k«"-, Toilettvålar, Amykos, Par-
elirt! d

P>
4
Kammar af alla slaS- SPe9lar & Toi-ft "*' Portmonnäer, Börsar, pfånböcker, Cigarr-& Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.

Ledig annonsplats
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Martha
lorsta akten. Lady Harriet, drott-Ining Annas kammarfröken och gunst-Iing, täres af ledsnad. Förgäfves sö-" ker hennes förtrogna,att muntrahenne. Hofstallmästaren, lord Tristanladyns kusin, inviterar henne till fleréslags förströelser: spatsertur. karuseli-ndt, färd på sjön, men ladyn är ickebenagen iörnågra af dessa anbud. ManI|nor en skara tjenslflickor draga förbiunder skämt och gamman. De skolabegifva sig till marknaden iRichmond»r att söka sig tjenst. Ladyn får enide Hon vill förkläddblanda" sig blandmarknadshnpen och tillsäger Nancy ochIorden att äfven anlägga förklädnad ochiolja henne.

Scenförändring. Marknadsvimlet ai
i tull gäng, när ladyn samt Nancy ochTnstan anlända till platsen, alla i bond-drakter. Ärrendatorn Plumkett och hai s■an Lyonel fatta tycke för de un.afl.ckoma. De städja dem i sln tjenstch föra bort dem, trots Tristans ener-giska protester.

ra akten. Ladyn och Nancy in-rada, följda af de angå landttnännen.

Ladyn har antagit namnet Martha'Nancy kallar sig Ju]ie. Husbonden,aro betagna ide täcka tjänsteflickorna
tas de icke ens kunna sköta spinnrocken.

Lämnade ensamma rådslå de ansadamerna huru de skola kunna slippaifrån äfventyret, dä Tristan ankommeroch hjälper dem att undkomma. Plumkett märker för sent deras flykt ochuppmanar sitt husfolk at, skyndsamtäoka taga fast rymmerskorna
Tredje akten. Plumkett sjunger ensang till porterns lof, och går därpåm i värdshuset. En mängd unga da-mer, tillhörande drottning Annas jagt-folje, anlända, bland dem Nancy Pjurnkett, som nu kommer tillbaka,igenkän-

ner , Nancy sin förrymda .jenarinna
Han vill taga henne tillbaka, men hin-dras därifrån af damernas jagtspjatPlumkett tror a:t han har att göramedden onde själf och skyndar bort. Lyonelintrader Han sörjer öfver Marthasöykt När han far se lady Harriet,vill afven han taga sina hasbonderättdjr-
eter i anspråk. Han ropar pfi hjälpladyns följeslagarinnor tro att Lyonel
r frän vettet. Han gripesoch fängsla.>a grund af sina vanvettiga utbrott(Jet han töres bort. ber han Plumkeit

er
till drottningen framlämna en rlnS som£3? tOrde betta h"frän 3&K

mmfjärde akten. Ladyn förkunnar fo■Lyonel au hon själf, djupt rördaf ån

Scenförändring. Man a

-««">-

En stjärna på Comédie
Francaise"

Såsom redanikorthet meddelats, harden berömda skådespelerskan Madeleine
Brohan aflidit. Hon var den sista af
de tre stora skådespelerskorna af denna
ia.mil], som alla firat stora triumfer påOomédie Francaise: modern Suzanne-Brohan, måste redan tidigt lämna tea-tern, då hon förlorade sin skönastämma
°ch af hennes båda döttrar var Augu-stine, soubretternas drottning", underoO år en af teaterns prydnader. Hon
ämnade scenen 1808 och den nu af-dna yngre systern var från 1850 till885 Comédie Francaises" härska-nna. Alla tre voro icke blott bety-

dande skådespelerskor utan också ovan-
igt kvicka och snillrika kvinnor: „kvicksom en Brohan" har blifvit ett vanligtalesätt i Parig,

Madeleine Brohan var född den 21oktober 1833 och inträdde vid 35 års
Mer vid konservatoriet, där Samsonvar hennes lärare. 1850 lämnade hon

institutet med ett första pris och kort
Varefter debuterade hon på Comédieancaise" ' drottning Marguerite» roll

1 bcnbes och Legouvés pjäs ,Berättel-om drottningen af Navarra".
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Tafvelramar,
Omförgyllningar

Sven Strindberg & C:o
Skilnaden 6



AXEL PiHLGREN.
*r OBS.!

Enär jas: under eoknad har upphörtmedmin
-kotnakeriaffär, så slutrealiserar jag hela sko
f o-ret i Parti minut och fortsätter endast med

Högaktningsfullt

J^^^^^^^hLL Liiulnvislß
Anneg 22 G8

Suurella hinnanal ennuksella loppuunmyymme jiik-
i^ofimme lopettamisen takia tavaravarastomme

Kauluksia, Kalvosimia,

Paitoja, Kravatteja y. m

Rcrrain=watctusiiißc,,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 hvardagsbfthof förfärdigas snabt och om-
sorgsfullt.

G-odt material, fin snitt och skickliga arbetare.
Priserna särdeles moderata.

Färdiga kostymer,paletåroch benkläder på lager
Frackkostymer uthyras.

Beklädnads-Solaret A.alto &C:o
Ba.nffa.tan 2V:o 9. Tel. 15 OS

Ivar Schoultz

Linoleumaffär
Boulevardsgatan 28

mm%m%%®M®M®M%%®MMSUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Toukokuun 6 p. 1900

Franska Lifförsäkrings-
bola^et

Ida Aalbercj-i;cxkull-Gul]eiil)aiul'iii Ivierailunäytäntö. LURBAINE, m
Ei nu hl11 VllO K SI.

(On n;badine pas avec I'amour).
4-näytöksinen näytelmii. Kirjoittanut: Alfred de

Musset. Suomentanut Niilo Sala

Henk i1 öt
Parooni Adolf Lindfors
Perdican, hanen poikansa Axel Ahlberg

Maisteri Blasius,Perdicanin opet-
taja Taavi Pesonen

Maisteri Bridaine Emil Falck

.0j H*?1

£j \iarantifonden: 98 miljoner Frcs.
gj) Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- gg
S^ ringar af alla slag. Genom samarbetemed JJ^%i)j sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
jg})- baihe et la Seine beviljas de försäkradevid givjj sjukdom och otycksfall särskilda förmåner, g^Si!) hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- S^gli) säkrade ocli hans familj, som ock de per- <gJ)
jgr söner, med hvilka han stär i affärsförbin- g^

delse för den oundvikliga förlust, som en
jgft sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- £fh
£jjv er en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- *££

skänker nämligen, såsom allmänt bekant, Sgjj
0Y premierna för hela sjukdomstiden och utbe- äftrii taiar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- lä?'

lig och resten vid dödsfall'.
0* Bolaget LTrbaines försäkringar äro @h
j^ därför särskildt att rekommendera för lier- Wi0) rar affärsmän, dä det gäller att säkerställa
(g)) större affärsföretag genom lifförsäki-ing,
g»? emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-%£}> samma storlagar svårare sjukdomsfall all-

tid medföraoch hvilka ofta'nog bringa bor- gJVgi! ges- och förlagsmanstora förluster.
För dessaväsentliga fördelarerfordras

ägf) icke några extra premier utan endast att gft
0< den försäkradeafstär från den årliga vinst- 1«(%ifj andelen. *0}

Generalagenturen:H:fors, Ö. Henriksg. 1. &fo

j Qarlven élnorring. #

Camille, paroonin veljen tytär
Neiti Plucbe,Camillen opettajatar Miinmv Leino
Eosette, Camillen rintasisko Lilli Högdahl

Knut Weckman

Toinen Italonpoikia. . ■ Otto Närhi
Kolmas lisakki Lattu

Talopoikais naisia ja miehiä
) Camille . . Ida Aalberg-Uexkull-Giillenband

Ovet avataan k:lo 7 Näytäntö alkaa k:lo VjB ja loppuu
k:lo i

Telefon 16-25.
Helsingfors Elektriska

AktiebolagBelysnings
Kasarmini atu 27 Telef. 916

Toimittaa sähkövaloa. Ledig annonsplats
Myy sähkötarpeita.

Håkanssons RESTAURATION & BILLÄRD Kyrkogatan N:o (4.

IL liikandeß*
Mikonkatu II Tel 303

Oikeita w vi;

Viinejä,I£onj akkia,
Rommia, ju Liköörejä.

Pyytäkää hintaluettelo!
:axm\

tabrini Rcstaurant.

Ton Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889

w

OGOOÖ ©QQOQGQQ
MineralvattenfabrikenSivori & 4f ** Merikannon

Professor Wagners

Gödningsämne §anifa§'t^yTor^Trukväxter^^rui
M) Trädgårdsmästaren E

IA|i
~. Försäljer ätven hos
dvard S. Stenius, V. fifc.
mplauteiing delvis icke [$y\PmiuiHßakasiini rekommenderar sina tillvärkningar

Wiipurissa fHelsingissä Wilhel
Ur

Lm Kommonen
aionsgatan 16.

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 3191.Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20

Tel. 5 42. W Te!. 29 22. lL^3t_"jt*jP^*3t"3' ÖÖ O 3QOQQ
Hennes första uppträdande väckte

stor sensation: hela Paris var förtjust,
och Theophile Gautier skildrade henne
På följande sätt:

»Hon är en vacker ung flicka, lång
*h välvuxen med något på en gång
blandande och aggressivt i hela sittvasen. Gestikulationen är utmärkt; ögatblixtrar, munnen skimrar, kinden glän-
ser som ett granatäpple, hon är icke i
»ngaste mån skygg eller förvirrad,
aennes skönhet är ännu omogen somen grön frukt, och man kunde väl fö-
reställa sig den sällsamma unga drott-
j"ngen vid detta omöjliga hof, vid hvil-ket författarna låta sä många intriger
utspelas.

-En månad efter sin debut erhöll sjut-
'onånngen ett gage på — 12,000
Irancs, och redan 1852 var hon fast
Wffltäld vid Théåtre-Francais. Därpå
§me hon sig plötsligen med en börs-"ai>> Mario Uchard. Man berättar, att
ton olyckligt förälskat sig ien berömd
r
,Dor ooh därför föresatt sig att äkta'- n *orste, som anhöll om hennes hand." KteDskapet var mycket olyck,igt och. PPlöstea redan efter två år, då Uchard
!D förtviflan biet dramatisk skrift-

det
-re>. °° h i ett 4-aktBdrama under
l;ahenska namnet .Fiammina" for

Tobaksfabriken

"SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommende
ras åt tobakskännare; försök Casino
Samson I", Samson 2" (Trämunstycken)
och "1899

Kommissionslager iHelsingfors hos

Frans Lindberg

Alexandersg W. TfiTeForM__ -

publiken skildrade hustruns äktenskap-
liga förhållande. Stycket uppfördespä
Comédie u.

Madeleine Brohan reste nu på en
längre turné till Ryssland och firade
där stora triumfer vid Alexander II:s
hof. 1857 återvände hon till Coméiie
Francaise och kreerade här under de
följande 18 åren ej mindre än 59 rol-
ler. 1885 framkalladehennes plötsliga
afgång liflig förvåning. På frågan om
orsaken till densamma, svarade hon:

nNi vill veta skälet, det värkliga
skälet? Nåväl, jag anser att en konst-
närinna måste lämna teatern, innan tea-

tern lämnar henne. Den kväll, då jag

lör första gången fann, att frasen:
Ernestine, jag tillber dig!" som Cha-
vigny ur djupet af sitt hjärta riktade
till mig, berörde mig pinsamt, lämnade^
jag den koketta branchen. Andra tira-
der börja synas mig lika löjliga och
jag inser att jag bör sluta. Det är
hela hemligheten."

En lustig historia berättas, då hon
en gäng spelade för kejsar Napoleon
tillsammans med Barré i Compiégne.
Barré, som var mycket tafatt utanför
scenen, irägade henne, hvad han skulle,
säga, om kejsaren talade vid honom.„Han komplimenterar er naturligtvis
och då svarar ni: nSire, ers majestät
är alt för god!u

Barré repeterade sin läxa, men idet
viktiga ögonblicket råkade han :örsäga
sig samt utropade med en rörd och
godmodig min: „Majestät, ers Sire är
alt för nådig!"

Naturligtvis skrattade alla och kej-
saren mest.

Man berättar slutligen om den cele-
bra skådespelerskan följande karaktä-
ristiska historia:

En förnäm engelsman hade dödligt
förälskat sigiden då ännu ogifta konst
närinnan och gjorde upprepade frieri-
anbuil. hviika denna emellertid afslog.

hvarpä den olycklige älskaren iförtvif-
lan begick själfmord. På hans bord
anträffade man ett rörande bref till
Madeleine Brohan, däri han testamen-
terade henne hela sin disponibla förmö-
genhet — nära en halt' miljon francs,
med vilkor att, om m:me Brohan ej
mottoge densamma, den skulle tillfalla
det kejserliga barnhuset". Utan att
tveka ett ögonblickbegaf sig Madeleine
Brohan genast till poliskommissarien
och afstod högtidligen från arfvet.

"— «*— "

prick alltid

jMonopole sec"!



52. Teief. 2878. Helsingfors,eKrfR3. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg■ t

ALEXANDERS teater;;.

Wa ODerasällstaDei
gifver

Tisdagen den 8 Maj 1500

iiin p i1ni fri» Säkkingen
(Der Trompeter von Säkkingen)

:siken al V. Neszler

I törspelel

« « Emil Del I
isknel I Krans Atlolfi.. Linus Uhlig.

SJ

Bl»sä
*'"■"■

Ländsknr i,ini', varlvadi tolk, studenter pedeller, kypari

ii al 30IR
Clement Wernei
Marion Kardon.
Felix Krausse.

f^ Friherrr af Schönau
>q Maria, Sans dotter
"^y (irefven af Wildenstoin

Hans Frånskilda hustru, friherrens
>W gerska Maria Chionda4j Damiau, grefvens boi lian andra giftel . Edvard AlexandroffWerner Kirchofer Emil Del Ley.

Eonradin Frans Adolfi.Borgmästaren i Säkkingen....Henrik Seeberg.g Prlherrens betjent August Martin.M Grefvens biktfader .....Bruno Galleiske.

k Borgare, borgarinnor i Säkkingen. Bönder, tolk. skol*
ungdom. Borgmästare -h rådsherrar i Säkkingen. Hofda-

-9j mer, landsknektar Crefve Wildensteins följe. By, musikanterLandsknektar, pager, tjenare och gäster m. m.
O

Börjas kl. 7
'

2 e. m

Itt SM- k »11-
-irib AWifcßt.

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Specialiteter:
Danska handskar 2: 50.

Moiree Underkjolar 10: 50.
Klädes Underkjolar 12:

Filthattar
omonterade fr. 3:90, monterade ti

Korsetter
00 & 9 mk2: 80. -

Flor Iran 50 penni.
varoi äro

i! I^l

rava-
ickenu nas

Ha dc^-a
Bkohisala■pris. stigning oss

förhöjda

fPiWWfWf

Bilj3tter jemte abonnement erhållas i q. Laurents tidningsdepot. iPassagen. fran |<|
_4 e. m. samt i teaterns kassa fran 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 % i förskott. Vid blifvande gäst.
roller af nya artister höjas biljettpriserna
med 25%

Länstolar: l:sta raden
2 o. 3 „ .

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

Benoar loge stolai
Bel-étago „
Bel-étage-balkong.
Parteagalleri.
2 rågens loge

Paradis

Dirigent: Paul Scholtz

Obs.! Nästa föreställning Torsdagen d.10 Maj

Biljetpriserna

Loger

franaplats
bakplats .

galleri
literalog* plats

Regisseur
Franz Adolfi

Direktör A. Falk

Mk ~~
P

50
50 „

75 »

50 „

Brefpapper
▼ ▼" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "
V ska sorter, linierade och olinierade. $
f Firmatryck ulföres billigt. 2
| Dahlbergs Pappershandel.|* Alexandersgatan 15. O
S«*■«*>©<«►"■«>©*■"<»"© =**S^"♥©<*©■<©*©

Fredr.
Bapn

52 Alexandersgatan 52

'■O*'' '":'>"'<">""'"/""> ■<"':■' /">" y-'v* ■/>■ ,■ v j'y\'V VY

m Sörnäs Pilsener! m
1 Sörnäs Porter! §
I Prima råmaterial.

Prima vara. n
SörnäsAktieBryggeri.

■■- ■■- ,-"■■■ .

jl Champagne

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

hote^^^jjes^ir^- O*Serveras a oTTaTiTTmM
tioner. Partilajfer hos

Ernst 1
S. magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.

Söndagen den 6 Maj 1900

Program
Nowacek.
"Vollstedt
Berté.
Suppé.
Kotlär.
Bizet.

Lumbye.
Sprowacker
Jones.
Waldteufel.
Meissner.
Horinscher.

Asmolofs Tobak
<& Papyrosser

ständigt på lager uti

Fredr. Edv. Ekberg.
Tobakshandel

52 Alexandersgatan 52. Telefon 1448

Castaldo. Marsch
Kuss Gavotte
Märchentraum
Ouverture Dichter & Bauer
Monte Cristo, Walzer .. .
Fantasie avs Carmen" . .

Traumbilder, Fantasie
Yerlorenes Gltlck. Lied
Selection avs
Espana, Walzer . . .
Hur man komponerar
Buzgo, Galopp . . .

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.

Måndagen den 7 Maj 1900

Program
Ulanen-Marsch Weinberger.Stephanie. Gavotte Czibulka.Avs dem AV.r Rathhauskeller. Walzer DrescherOuverture .......VerdiMeditation . Baoh

■

Gounodlantasie avs Faust" Gounod

Fragmente avs »Rikiki" HellmesbergerGeh sei gscheidt, Lied AdoltiPotpourri Die Glocken v. Corneville" Plamiuette iWeana Madl'n, Walzer ZiehrerMusikalische Kalauer Potp Schwarz.Fngarisch Biut, Galopp Fechter."

Eclv.

k Konditori
Helsingfors

Ekberg.

v"y'y;"v'"v*

Ledig annonsplats

Helsingfors, Hufvudstadsbladtts Nya Tryckeri, 1900

Columbia
med eller utan ked är världens

förnämsta

Velociped.
Gencraiaaetmjren för finland

iniicliafves af

Q. F.|Sfockmanns
Velocipcädepoi

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.

Tisdagen den 8 Maj 1900

Program
Hornisoher
Gillet.

Weana Pasclier, Marsch
Loin du hal
Donausagen,Walzer
Ouverture: »Die lustigen Weiber vWindsor ....

Äehrer

Nioola'.
Händle
Verdi.

Largo
Fantasie H Trovatore"

Strauss.Fragrnente avs Zigeunerbaron" . .Jladohen mit dem rothenMundchen.Lied .... Rosen
Sidney-Jones.Potpourri ans Geis"a"An der blauen Donau WalzerEm Tag in Wien, Potp. .

Boeren-Marsch
Strauss.
Schwarz
Schwarz

H:(öi's Kemiska Minrittng
(Mimmi Talen)

Andregatan 15. Telefon 507
Vårkostymer ni. m. rengöras

fort, väl och billigt.


