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Oskar Aspelund. Möbeiaffär. Central
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Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.Ledig annonsplats

Utgitves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 105 Onsdagen den 9 Maj.

»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. $ # #
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå.

Jakob Ljungqvists

Fotografiska Atelier
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
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.
H. W. Schalin.

Not- ooh lustrumenthandel.
Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 12 51

Största lager afFlyglar,Piiininos,Orgelharmonier-
& orkestcrinstruniPiit. Specialitet: Flyglar & Pia>
ninos friin viirlilstirman

Carl Bechstein iBerlin

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916.

Serverar elektrisk belysniag.
Säljer elektriska materialier.
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SKANE", Brand- & Lifförsäkripgsaktiebolag:

Alla dagar Hotel KampMiddagsk on s e r t
I:sta Rumän/ska Salon-Orkestern J. G Dimitriou.från kl. 3 e. m

A.TELIER A.POLLO.
= gWAG^SIBy Dö SiORO,

V *P TIVT^PTJTI å TTT Fotografisk Atelier.
-i.. J_/ X J&JyÅi\ ÅJJJLXkXI Porträtter i vkitkortstormat å 6 mk, or duss

Svenska Teatern.
Onsdagen den 9 Maj 1900,

kl. 8 e. m

Aboimcment N:o 17
För första gången

To*o-Tafa
Komedioperett i 3 akter af Paul Bilhaud och Alb. Barré

Musiken af Antoine Banes

Personerna

Dupalet, föreståndare för lycéet iS:t Monehould . . Hr Hultman
Aurelie. hans syster Fru Lindh
Cabestan, underlärare Hr Castegren
Skolinspektören „ Svedberg
Cesarine, sjuksköterska ilycéet Frk Bomievie
Gaston Hr Precht.

Hr LindhBernard, borgare iS:t Menchould
Toto \', hans barn . . . , .
Täta j

StavencwLeonard ]
1 elever vid lycéet

Adolphe J 1 Frk Lindmark
En gymnastikinstruktör Hr Eosqvist,

En gendarm Lindström
En garcon Stavenow
En portvakt

Skolgossar, Brandsoldater, Gäster

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

Sundströms FotograiMelier, Pabiansgatan 2J.
fotografiska fiandels- $ ?abriks*

Aktiebolaget i Tinland

i^

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

Aftonkonsert
frän k 8 e. m
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Georgsgatan 16, Telefon 2770.

«s$ Helsingfors ««*

I. Fotografiska, artiklar,
11. Fonografer, Graphophoner

111. Scioptikons,Kinematografer
Röntffen- och Medicinska apparater.

N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp.
Automobiler, Velocipeder.
Kontorsinreaningar, Skrifmaskiner.

IV.
v.

Mikaelsgatan i, Itr.

Passagen. Tel. 28 li.

a^e/
SVEA"

Brand & Lifförsäkrings
Aktiebolag

Kontor
Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

1900

J. H. Wiekels
Vjnhandei.

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

Akta
Hiner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 32 38.

Stor flyttningsrealisation
20 prac. rabatt.

wss» Nya &lasmagasinet flKee*
Hörnet af Östra Henriksg. och Alexandersg

Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser,

Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.

Ensamförsälja, »f JouvillS & C:o's
i Grenoble världsberömda handskar.

N. Esplarndg, 31
(Cafanis hus)

I— t



Harald Wasasijenias BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
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Den enda värkJigt praktiska SKRIFMASKIN
som finnes är

itA 3131OND.
som skrifver såväl rysk som vanlig- skrift.

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter förFinland & Skandinavien,

$*4*s*s*4fs*4?4f4f
Hagelstams bokhandel:

Tidskriften

Ateneum
12 mark per årgång.

Rikt urval utländska
Konsttidskrifter

OPERAKÄLLAREN. IHiddaqs- & Aftonkonsert. ISMTriWTÄ * i» n»*.
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Aristokratiska skådespelare
Då diplomati betyder konsten att i

möjligast mätto spela komedi, ha icke
blott de, som sett dess utöfvande af
sin närmaste omgifning sedan lång tid
tillbaka haft stor lust för att spela
teater".

Särskildt bekant idetta afseende var
furstinnan Pauline Metternich,gemål till
det österrikiska sändebudet vid Napo-
leon den tredjes hot. Med samma ele-
gans som i salongerna uppträdde hon
som världsdam äfven på tiljan och hon
behandlade likaledes soubrettroller på
ett mästerligt sätt.

Vid det österrikiska hofvet var det
isynnerhet de unga erkehertigarne och
erkehertiginnorna, som med förkärlek
spelade teater. "De uppförde härvid
oskyldiga, små en-aktare. Den nuva-
rande hertiginnan Albrecht af Wurtem-
berg, samt hennes systrar, Maria An-
uunciata och Elisabeth uppförde under
sin barndom små tillfällighetsstycken
vid alla familjefester i deras faders slott
och isynnerhet utmärkte sig deras bro
der, den nuvarande presumtive artta-
garen till den österrikiskakejsarkronan,
Ferdinand Karl Ludvig tör sitt lifiig>,

spel och sin utomordentliga naturlighet.
Han har ännu ej förlorat hågen för
teatern och för kort tid sedan ladehan
sin konstnärliga talang idagen, då han
en afton kreerade Wallensteins roll på
slottet i Pressburg.
Ikonstmuseets Erimitages teatersa],

som står i förbindelse med vinterpalat-
set i Petersburg, ha för kort tid sedan
anhöriga till den ryska kejsarfamiljen
uppträdt som skådespelare. Inärvaro
af czarparet, hofvet och diplomatiska
kåren kreerade storfursten Konstantin
här Hamlets roll. Den kejserlige skå-
despelaren har under två års tid varit
sysselsatt med att öfvérsStta detta verk
af Shakespeare.

Den storfurstlige aktörenuppträdde i
en dräkt af mörkgrått siden, hvilken
var garnerad med svarta sammetsblom-

Han sekunderades ypperligt atmor
den

mar af

onderry, hra

Sivartblädda Ophelia, hvilken rol
es af madame Lopoukluns, född

erefvinna Kleinmichel.
England har under de sista åren blöt

kunnat framvisa två fall
aristokrati gått in vid tea

em. J)en ene, lord Rosslyn, uppträ
der som förste älskare och den andre
en nära släkting till markisen af Lon-

som komiker triumfe

vid ett resande skådespelaresällskap iCanada.
En son tillgranden af Spanien, gref-ven af Balazote och Lalaind är sedanflere år direktör för den spanska skå-despelaretruppen Maria Guerreros. Hankallar sig som sådan Diaz de Mendozamen då han ännu bar titeln markis afFontanar debuterade han vid ett till-fälle i några salongskomedier isin svär-faders, hertig de la Torres hus. Hansmarkisinna visade föga sympatier förhans men sedan honaflidit beträdde han för första gångenden offentliga tiljan i Madrid. Inär-varo af drottningen-regentinnan skör-dade han vid detta tillfälle så storalagrar, att han beslöt att för all fram-tid egna sig åt scenen.

Förenad i ett andra äktenskap medMaria Guerrero bildade han ofvannämdasällskap, hvilket äfven hans yngre
broder tillhör under namnet MarianoAguado. Af de båda hidalgos vackra
systrar är den ena gift med hertigensat Tetvan äldste son och den andramed grefve San*Lms iMadrid, där deglänsa som stjärnor pä sällskapslivets
himmel.

-*""►-

Ibsen anekdot
Om Ibsens inbundenhet och otillgäng-

lighet inom sälkkapslifvet berättaded:r
Georg Brändes några anekdoter isam-
manhang med en föreläsning öfver den
store norske dramaturgen som Brändesför någon tidsedanhölli Budapest:—
»Det sista man gärna kan säga om
Ibsen —

yttrade Brändes — vore väl
att påstå honom vara en angenäm säll-skapsmänniska. Välvillig och god isitt
innersta väsen, är han till sitt umgän-
gessätt barsk, vresig, afvisande. En-
dast mellan fyra väggar i sitt hem, på
tu man hand med honom, kan man
vänta att hans hjärta och läppar någon-
gäng kunna fäs att tina upp. Somen
llustration härtill må följande anföras.
Det var år 1891 då ett antal norske
skriftsställare och konstvänner villebe-
eda sig nöjet att få se Ibsen vid en
lonom till ära planerad festlighet.;Så
ångt var allting godt ochväl. Men hvem

djärfvas framföra inbjudningen.
Slutligen beslötsj att genom Brändes
'äga försöket. Ibsen gjorde svårighe-
er, lät förevisa sig listanpå deltagare,
amt stötte sig slutligen vid närvaron
af ett f honom obekant fruntimmer

Jiu inkomrrief!
Sommarliattar. blommor, fjädrar, sidenband, spet-

sar, flor, tyll, crépe, plysch, sammet, siden m. m. till
ytterst billiga priser, hos

E. <fr JV. Sjöström
9 Alexandersgatan N:o 9

Emma KriilTs
MODEAFFÄR

Inneh. Emnti 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. J^JJ|Of"T^- 2776

per telef.Ved, sågad, klufven, hemki>ril^^^^^|
Hyfiadt och ohwflad^irkS

Ledig annonsplats

Helsingfors
Qlassliperi

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

och diirsglas, fönsterskärmar m. m.

« 1* Q. _-C < 1 3

£»5 f|^
■

Ledig annonsplats

o S1

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödar kolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
riens och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

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

D:r Axel Holst, Professor i allmän helsovård
vid UniversitetetiChristiania.

D:r F. Huedpe. Professor i allmän holsovård
vid Universitetet iPrag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor KKochs Institut i Berlin.
D:r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo-

ratorium å Kliniska Institutet i St. Pc-
tersburg.

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

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

a medlem-

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors.

Försäljningi parti och minut af endastäkta utlandska
Viner &

Sp irituosa.

*tu^ Nya JBa.rn.ffarderohen
Ständigt lager af färdiga

BARMKLÄDER.
Ip Beställningar emottagas.

K. F. LARSSONé-~

Ak tietaolagot
IRIS

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

Möbeltyger:
kretonner m. m.
Möbler & mattor

halfsiden, velveteen, gobelintygerEngelska lampor och metallvarorKonstnärligt krukmakeri.

Ledig annonsplats

Helsingfors Nya Musikhandel
Fazer & Westerlund.

Största Not- cch Instrumentaffär
Nyheter

Jean Sibelius, Athénarnes sång.
Jean Sibelius, Kosken]askian 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, Alexandersgatan36

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

t u xx
sorters finare och gröfreBorstar&. PenslarTamburmattor & Rottingpiskor, Toilettvålar, Amykos. Parfymer, Badsvamp, Kammar af alla slag, Speglar & Toilettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker, Cigarr

& Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.

Ledig annonsplats



AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889

SUOIH. TEAATTERI.
Ledig annonsplats Keskiviikkona Toukokuun 9 p. 1900

Viimeinen
Ida Aalbera-Uexkull-Giillenband'in

§uuri loppuunmyynfi!
Suurella hinnanal ennuksella loppuunmyymme Hlfc- viemilunäiitäntö.

kpamme lopettamisen takia tavaravarastomme n111 eiliii vii ol'lll iSI.Kauluksia, Kalvosimia,

Paitoja, Kravatteja y. m (On n;badine pas avec Pamour)
4-näytöksinen näytelmä. Kirjoittanut: Alfred de

*crrain eaatetusliike»Sampo"
Mikonkatu 1. Telef. 893. Musset. Suomentanut Niilo Sala

Henk i1öt

Beklädnads-Bolaget Aalto & C:o Parooni Adolf Lindfors
Perdican, lianen poikansa A.xel Ahlberg

Maisteri Blasius,Perdicanin opet-

taja Taavi Pesonen

Bangatan N:o 9. Telef. 15 05.
Kostymer, Paletåer och Benkläder for fest ,

visit- och hvardagsbeliof förfärdigas snabt och om-
sorgsfullt.

Godt materia], fin snitt och skickliga arbetare.
Priserna särdeles moderata.

Färdigakostymer, paletåroch benkläder på lager.
Frackkostymer uthyras.

Maisteri Bridaine Emil Falck
Camille, paroonin veljen tytär

Neiti Pluche,Camillenopettajatar Hiramv LeinoBeklädnads-BolagetAalto &C:o
Tel. 15 OS. Kosette, Camillon rintasisko Lilli HögdalilBangatan JV:o 9.

Ensimmäinen Knut Weckman
ToinenIvar Schoultz talonpoikia. . < Otto Närhi.

[ lisakki LattuKolmas
Talopoikais naisia ja miehiäLinoleumaffär ) Camille Ida Aalberg-Uexkull-Giillenband

Ovet avataan k:lo 7 Näytäntö alkaa k:lo V2B ja loppuu
Boulevardsgatan 28

Håkanssons RESTAURATION & BILLÄRD Kyrkogatan N:o 14. Telefon 16-25.
Helsingfors ElektriskaA. Hikaiidlei* $ Belysnings AktiebolagMikonkatu 11. Tel. 303

Oikeita, \\> \\) Kasarminkatu 27 Telef. 916
Viinejä, KonJakkia,
JRom.mia ja Liköörejä. Toimittaa sähkövaloa. Ledig annonsplats

Pyytäkää hintaluettelo! ?é
iBHHI Myy sähkötarpeita.

öambrini Rcstaurant.

k:lo Vall

vt/

m&M&MM&M&MMMMM&MM
Franska Lifförsäkrings-

bola^et

i" y?j\LURBAINE,
Aktiekapital:12 miljoner Frcs.

Garantifonden: 98 miljoner Frcs
0} Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- gft

ringar af alla slag. Genom samarbetemed *g*
<&(> sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
gg) baine et la Seine beviljas de försäkradevid 0\*gr sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,

hvilka fullkomligt säkerställa såväl deu för-
&h säkrade och hans familj, som ock de per- o\<Sr? sover, med hvilka han står iaffärsförbin-

delse för den oundvikliga förlust, som en
0Y sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- étft«,< ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- Js^*0J skänker nämligen, såsom allmänt bekant.
0h premierna för hela sjukdomstiden och utbe- äfh

taiar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- gir1

lig och resten vid dödsfall'.&h Bolaget L'Urbaines försäkringar äro gJY
gf£ därför särskildt att rekommendera för her-55^ rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
0h större affärsföretag genom liftörsäkring, äfr
JK emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- W

samma störingar svårare sjukdomsiall all-
0h tid medföraoch hvilka ofta'nog bringa bor- 0V]|Sj ges- och förlagsman stora förluster.

För dessa väsentliga fördelarerfordras Sgj!gjj icke några extra premier utan endast att 0h
*mi den försäkrade afstär trån den årliga vinst- §£

andelen. \^jf}
Sfy Generalagenturen: H:fors, Ö. Henriksg. 1. &h

j Qarlvon 3£norring. p

Sivori & & 4*
& Merikannon
Pianomakasiini

Wiipurissa |He 1 s ingis s a
Aleksanterinkatu 21. >Jj Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. vi/ Tel. 29 22.

ProfessorNVasmers

Oödninlsämne
Iw för krukväxter i rum. FörsäJjes äfven hos W
M\ Trädgårdsmästaren Edvard S. Stenius, V.
/v/ Henriksg. 0. Obs.! Omplanteringdelvis icke rjwwi nödvändig. yv^

Wilhelm Kommonen (H;
Unionsgatan 16. Ä

ÖÖOOOOOOO QOöQ
Mineralvattenfabriken
§anifa§

rekommenderar sina tillvärkningar
Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8

Telefon 3191.

OQOQOQQ1 iQQQ

Q

tils man omsidor omtalade att hon var
systerdotter till en dam han för årtion-
den varit synnerligen intresserad af.
Och omsider kom festen till stånd. Dä
emellertid Ibsen vid inträdet märkte att.
utom de nio tillställarene sällskapet räk-
nade ytterligare tio personer syntes
humöret fullkomligt haiva försvunnit.
Han hälsade på ingen, talade till ingen,
gjorde sig stum som en fisk. På talet
till hedersgästen, hållet af Brändes,
svaradehan medden korta anmärkningen
att ndetta varit en toast mot hvilken
många invändningar kunde göras", han
brydde sig dock ej om att göra det
nu; och då en ung, talangfull skåde-
spelerska till honom frambar skådespe-
larekonstens tack för de af honom ska-
dade glansroller, snäste han till henne
tämligen kort. Han skrifver alls ej
några roller u och det har aldrig ett
ögonblick fallit honom in medan han
författat att under så mycket som fem
minuters tid tänka på hvarken skåde-
spelare eller skådespelerskor. — Under
liknande stämning fortsattes festmålti-
den. Då Ibsen sedermera beredde sig
a« lämna sällskapet, vände han sig till
Brändes och yttrade med ett uttryck af
trumpen tillfredsställelse:„Detvarlångt
bättre än jag förmodade; det var ju en

Tobaksfabriken

'SAMSONS"
i Tavastehus tillverkningar rekommende
ras åt tobakskännare; försök Casino:

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

Kommissionslager iHelsingfors hos
Frans Lindberg

Alexandersg. 52. Telefon 2658,

riktigt bra middag, detta." — Och af
ven det kvarblifvande sällskapet kommo
öfverens om att tillställningen varit ett
särdeles intressant tillfälle.

" -^►— "
Ett yttrande af Liszt

Författaren till operan BL'Hommede
I'Evangile" Wilh. Kienzl omtalar uti

en af honom i dagarna utgifven ar-

tistisk publikation bl. a., att han en
kväll, den 28 Augusti 1879, befunnit
sig hos Richard Wagner, där Liszt och
andra familjemedlemmar samlats för att

tillsammans fira minnet af Goetbes fö-
delsedag. Under samtalets gång hade

Liszt rest sig och gått till flygeln, där
han först mekaniskt genombläddrat or-
kesterpartituret till hans Faustsinfoni
men så slagit sig ned vid pianot och
spelat sinfonin på ett sätt som oförgät-
ligt brännt sig in idet lillaauditoriets— till största delen mußici di primo
cartello — minne. Dä Liszt kommit
till det kända stället i första satsen af
sinfonin hvilket Wagner antagligen
omedvetet, men helt enkelt trogetimin-
s'a detalj, låtit ingå i andra akten af
nWalkyrie", afbröthan sin svärfar med
utropet: rMen, papachen, ('pappa lilla)
det där har jag stulit af dig," — hvar-
till Liszt leende svarat:

— Så myk-
ket bättre, då kommer åtminstonepubli-
ken att få höra det." — Det utgjorda
nämligen alltid en grämelse för Liszt
att hans kompositioner voro sä föga
kärida och att han ej fick emottaga
lagrar och hyllning annat än som utöi
vande artist, sällan cm någonsin, som
komponist.

Teater och musik.
Hermann Sudermann vistas sedan nå-

gon tid vid Rivieran för att hvila. Före
■ fresan till södern har han till Lessinjj
teatern i Berlin öfverläinnat sitt tömt

bebådade numera slutligt retoucherade
senaste arbete, fyra akters skådespelet
nJohannisfeuer" (Midsommareld), hand-
lingen förlagd till Königsberg och spe-
lande i fullt modärn miliö. Premiär af
stycket är kontraktsenligt utsatt till G
Oktober.

Jugend von heute" (Vår tids ung-
dom), Otto Ernst's med så stor fram-
gång iTyskland gifna nyaste arbete,
har bland utländska teatrar upptagits
af äfven Alexandrateatern iS:t Peters-
burg. Också här blef den intressanta
komedin vid premiären synnerligen väl
emoitagen af publiken, som till sista
plats fyllde teatern. Enligt kritiken
hade stycket utom siDa egna förtjänster,
att glädja sig ät ett öfver alt beröm
stående konstnärligt ätergifvande.

-«""►

prick alltid

)Vionopole sec"!
M, Esplanadg. 33 Se Unionsg. 28.



fen, EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors■

ALEXANDERS TEATERN.

Tysta Operateet
gifver

Torsdagen den 10 Maj 1900

= Gästspel =
Tannfyäuser

Romantisk opera i 3 akter, musiken af R. Wagner

Personerna
Hermann, landtgrefve af Thii

ringen ■nementuerner
|[Arthur Hofmann

von Eschinbach
"IEmil Del Lev.

t, Walter von der Vogelweide . (Linus Fhlig."
jj» Biterolf fIKrans Adolfi.
tj Henrik Skrifvaren _| Gustaf MarohamReinar von Zweter Ia Alexander Falk.

Elisabeth, landtgrefvens brors-
dotter

jjj Venus . ... En herdegosst
)

■l,i>hi-tii Stoll.H"\';i ■""..]iKardon.
HMargareta Ute.MTI/is;i I'aulig.

c IMalvine Wiegner.
■^ J (Maria Chionda.
£> Thuringiska ädlingar, grefvar, fruar och jung-frur, Svenner,Pilgrimer, Sirener, Najader,N3''mfer,

Amoriner, Bacchanter, Satyrer och Fauner. Hand-
lingen iThuringen. På och invid Wartburg. Bör-
jan af 13 seklet.

Börjaskl. 7 :2 e. m

A" Brefpapper" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "
V ska sorter, linierade och olinierade. 4|Firmatryck utfföres billigt. ®

J Dahlbergs Pappershandel,|
*> Alexandersgatan15. O

Champagne

3 Mont de Bruyére S,
,O säljes iminut hos de flestaHerrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- Ö*
tioner. Partilagw hos {Jj

® Ernst Tollander. fe
W 5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

"

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.

Onsdagen den 9 Maj 1900

Program

Erlt.
Ziehrer

Flotow.
Waldteufel
Marenco.

Donicetti
Förster
Audran.
Goublier.
Vollstedt,
Er.liti.

Asmolofs Tobak
& Papyrosser

ständigt på lager uti

Fredr. Edv. Ekherg.
Tobakshandel

52 Alexandersgatan 52. Telefon 1448

Wien-Paris, Marsch. . .
Verliebt, Romanze . . .
Gruss an Helsingfor-. P-M
Ouverture: »Stradella"
Tout en rose, Walzer . .
Fragrnente: .
Fantasie: »Lucia" "
Am Rhein, Lied
Potpourri avs Mascotte" . .
Frisson de Réve, Walzer . .
Im Automaten Salon, Potpourri
Spanischer Marsch

Hater

mmMmwMiéjmMimmm

mSiri- kFlatt-
fatt MliÉlapt.

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus

Specialiteter:
Danska handskar 2: 50.

Molree Underkjolar 10: 50.
Klädes Underkjolar 12:
Filthattar

omonterade fr. 3:90, monterade fi

Korsetter
2:80 50 & 9 mk

fpån 50 penni.Flor
varoi äro trots räva-

icke
Alla dessa

rornas kolosala
förhöjdaipris.

stigning oss

UNnjnmnfflf

Fredr. Edv. Ekberg.
k KonditoriBaicri

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

'■y■<■>'<yx>x>"<v <y <v

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!
Prima råmaterial.
Prima vara.

Sörnäs AktieBryggeri.
yi«rrari*nKJjttfl>wfläklA^!

Ledig annonsplats

Helsingfors, Hufvudstadsbladtts Nya Tryckeri, 1900

Columbia
med eller utan ked är världens

förnämsta

Velociped.
öcncralaaentnrcn för fInland

|innehafves af

Q. F. Sfocßmanns
Vclocipeäflepoi

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.

Torsdagen den 10 Maj 1900.

Biljetter jemte abonnement erhållas i n
W. Laurents tidningsdepot. iPassagen. fran |<|
9-4 e. m. samt i teaterns kassa fran kl 5
e. m. till föreställningens slut. Söndagar er
hallas biljetter i teaterns kassa från kl. 2 till
föreställningens slut. Abonnenter hafva att
inbetala 10 °

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

Biljetpriserna
Länstolar: lista raden Mk -

P
2 o. 3 „

Stolar 4, 5 o. 6 raderna 5 ,■

7. 8 o. 9 4
Loger

loge stolar
Bel-étage
Bel-étagei-balkong 5 ,

4 „Parteagalleri
2 rågens loge 50 „framplats

bakplats .
galleri .
literaloge plats 1 ,

Paradis 7r' „
RegisseurDirigent: Paul Scholtz. -

Franz Adolfi

Direktör A. Falk
KUST* Följande operor förberedasFriskytten",

Hugenotterna" ra. m. J|pfjj|

Program
Fiaker-Marsch
Fin de Réve

'

Zuckergoscherl, Poika . '.Ouverture: "Zampa,
Kunstlerleben, Walzer. .I'Vagmente: »Vogelhäodler

Fantasie: »Mignon"
O' sag es noch einmal."Liedlotpourri avs: _Jagd nach den Gluckfrrubenhohter, Walzer.
\\ irr-Warr Potp
Gassenhauer, Marsch

Meihardt
Roso.
Zaschinsky
Herold.
Strauss.
Zeller.

Thomas.
Robert.
Suppe.
Zcller.
Dworschak
Schwarz.

H:fors Kemiska TriMÉe
(Mimmi Talen)

Andregatan 15. Telefon 507
Vårkostymer m. m. rengöras

fort. väl och billigt


