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Jakob Ljungqvists Svenska Teatern.MerFotografiska ff%r
—

"vEsp"
—

*^-^*^>

Fredagen den 4 Maj 1900,Alexandersg. 19
(ing. fr. Hagasundsg kl. 7,30 e. m.Telefon 2453

Utför omsorgsfullt och till billiga
priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. Så tuktas en argbigp.

Komedi i5 akter af William ShakespeareNya Tapisseri-
affären.

Baptista: en rik adelsman iPadua Hr MalmströmHagasundsgatan 2 Telefon 3201
Vinoentio, en gammal adelsman från Pisa Hr Lindli

Största urval! Lucentio, Vicentio^ son Hr Klintberg
Hr LindrothPetruchio, en adelsman från Verona

Gremi o (Hr Engelbreoht.Obs.! Ullgarn stort sortiment
Vid partiköp rabatt. (Hr RosqvistSBiancas friare . . .

i tjenst hos Luoentio
1

Tranio fHr Hultman
(Hr LindströmH. XV. Schalin.

Not- och lustrumenthandel.
Fabiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 12 51 Grvimio (Hr Svedberg.!■ Petruchios tjenare

Curtis [Hr CastegrenStörstu lager afFlyglar,Pinninos, Oritolharmonier.
k orkesterinstrunient. S/ieeifilifet: Flyglar k Pia.
ninos frun viirldsMrtmui Hr StavenowEn pedant.Carl Bechstein iBerlin,

fFrk AhmanChatarina! . .
}■ Baptistas döttrar

Bianca ] Andersson£££££$€€€€€€$ Fru LinclhEn enka
En skräddare.

Bröllopsgäster, BetjeningHelsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag

Scenen är dels i Padua, dels pa I'etruchios arnltgård
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysniu^ Börjas kl. 7,30 och slutas omkring |0,30 e. m
Säljer elektriska materialier

*^£^€€€€€€$ Sundströms Fötografiatelicr, Fabiansgatan 27.

J. H. Wiekels
Vinhandei

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

Akta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17.

01ga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

Stor flyttningsrealisation
20 prao. rsbatt.

«»S4Ssi Nya Glasmagasinet &s««*
Hörnet af Östra Henriksg. och Alexandersg

Oscar Alexsiz.

G. Tahfs
Ylle & i ricoivaruaffär

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727,

Valsorteia'li Itiger, billiga priser

HuiviuHppnt AF Dr. Lahmanns un-
derkläder.

Ensamtorsaljn. af JouvillS & C:o's
i Grenoble \ärldt;berömda handskar.
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Oskar Aspelund. Möbelaffär. Central Passagen. Tel. 28Ii

cProgram-sfiladet
Tidning för Helsingfors SVEA"

Brand & Liffcrsäkrings
AktiebolagTeatrar och Konserter.

Ledig annonsplats
Kontor

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

N:o 103 Fredagen den 4 Maj 1900.* »» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. » » »
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 16, Telefon 2770

Personerna

Totografiska Randeis= § ?abriks-
Aktiebolaget i Tinland

«Ss Helsingfors s«»
I. Fotografiska, artiklar,

IX, Fonografer, Graph.oph.on.er
111. Scioptikons,Kinematografer

löntffen- och Medicinska apparater.
I N. Esplanads£. 33, 1 tr. upp.
lAutomobiler, Velocipeder.
iKontorsinredning-ar, Skrifmaskiner.

Mikaelsgatan i, Itr.

Kontor Vestra kajen 18& LiffÖrsäkringsaktiebolag:SKANE", Brand- G. F. GARLANOER.

Alla dagar Hotel Kamp AftonkonsertMiddagskonsert
/;sto Rumäniska Salon-Orkestern J. G. Dimitriou. frän k 8 e. m

zo
-5

afrån kl. 3 e. m

A.TELIER A.POLZ.O.
MAGASIN 00 NORÖ.— . Z

N. Esplanadg, 31. t(P P TbVT?VW!) A TTTi Fotografisk Atelier.
X . X/ X jA/JGiXXX/xaLXXXi Porträtter i visitkortstormat å B mJk, pr duss {Ca'anis hus)

XV.
v.

Alla aftnar
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Harald Wasascjemas BLOMSTERHANDEL, SkilnadejL4.
:=:Hälsan är det bästa! BODEGA ESPANOLA(Etablerad 1883)nvänd därfö

Ramie-underkläcier. Helsingfors
Försäljningi parti och minut at endast gfctaurlarid t

Viner &
Ensam försäjjare

Julius Sjögrens Trikot- och yllevaruaflär
Mikaelsgatan 4 och Centralpassagen Spirituosa.

Emma KrulFs Nya. Sa-z-nffarderohen31O1» K AFFA R Ständigt lager af färdiga
BARNKLÄDER.Inneh. Emrm Wickström

Glogatan 3,
ftr ständigt försedd med det nyaste i branchen ochuttör förstklassigt arbete. 3 Beställningar emottaga

'. ,_- .4 K. F.LARSSON.

E. W. Salenius tlebolagot
iIiiSMineralvattenfabrik Alexandersgatan 21, (Tallbergs nya hus)

Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London
Möbeltyger: halfsiden, velveteen. c■■belintvaåkretonner m. m. Engelska lampor och metallvanMöbler & mattor. Konstnärligt krukmakeri.

rekommenderar åt en ärad allmänhet sina allmänt
berömda tillverkningar.

Fabiansgatan 20. Telef. 756

Tel. 2776. QglQp Tel. 2776 J^esfau^afit
V&d.f så^ad, klufven, hemkörd per telef. Gaf an i.Hyfladt och ohyfladt virke.

Helsingfors Nya Musikhandel
Ledig annonsplats Fazer & Westerlund

Största Not- cch Instrumentaffär
Nyheter

lean Sibelius, Athénarnes sång^^^^^^^^H
Jean Sibelius, KoskenlaskianMorsiam^^BSelim Palmgren,Deux Contrastes, !""!

Oskar Me.rikanto, Uusia Lauluja.
Erkki Melartin, Legend I. pour Pianc

Ekman-Sibelius, SånaenoniJc^^H

Helsingfors
Qlassliperi

Rödbergsgatan 14. Telef 2Ö86.
Dekorationsslipningar å spegel-

och dörsglas, fönsterskiinnar m. m.
fönster-

ca _
3 53
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Iaf\elramarH
Omförjjyllninsrar

Speglar,

Sven Strindberg & C:o
Skilnaden 6
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Anton Francks Folkteater.
Studenthuset

Obs.! Kndasi Lördagen don ""> Maj kl. 8 t

Ungerskt folkskådespel med sång och melodramer
i 3 akter (4 tablåen af Edvard Szigligeti.

( "fversättiiina' at A n t o n Fr a 11 c k.

Personerna
Warszeg, un»- rik godsegare.
Kurt, gammal, rik, ogift bonde.
Gyuri, hans brorson.
Marton, bonde.
Rebecka, härs hustru.
Evi, Rebeckas dotter frän första gittet
Zsiga *}, zigenare.
Peti, | ,
D

'. lians barn.Rozsi,|
Ferke, hejduk.
Kondorné |
Sari , ,„. ,
Panni bondflickor.
Erzi J
En rättstjenare
Talman.

Brudtärnor, Bröllopsgäster.

) Zsiga
—

Anton Franck.
ändeisen försiggårpå Warzegs godsiUngern1840

Mellan första och andra akten har några
månader förflutit.

Biljetter till 2 rak, 1rak 50 p:i, 1mk, 75 p:i, 50 p:i,
och 25 p:i säljas i LAURENTfcS tiduingsdepot inne ipassagen samt vid ingången.

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
som finnes är

HA M31OND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien,

*4f 4f 4f 4f 4f 4f* 4k\
Hagelstams bokhandel:

Tidskriften

Ateneum
12 mark per årgång.

Rikt urval utländska
Konsttidskrifter

Piano,

spindeln.

Fazer & Westerlund
Fabiansgatan 10, Alexandersgatan 86,

Specialaffär för Korsetter
fabrika-Svenska prisbelönta & andra utliimL^^^^Bter 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 Borstbindenaffär,
Alexandersg-.46. Centrals hus,
AlJa sorters finare och gröfreBorstar & Penslar

ramburmattor & Rottingpiskor, Toilettvålar,Amykos, Par
tymer, Badsvamp, Kammar af alla slag, Speglar & Toilettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker. Cigarr& Cigarrettfodral m. m. till billigastepriser.

Ledig annonsplats
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Pariser författarenes fribil-
jetter.

Trota det af teaterdirektörer och kri-
ta ständigt befriade oskicket med för-
fattarefribiljetter florerar saken alt fort-
farande i Paris. Författarens erhålla
sina femtio biljetter enligt gammal ku-
tym. Såsom förut afyttra de dessa
genom biljetthandlare, med förhöjning
om ett stycke går bra, för godtköpel-
ler vanligt kassapris om styckets fram-
gång är ringa eller tvetydig. Nyligeuerbjöd sig BL'Opéra populaire" att in-
lösa biljetterna, d. v. s. att i stället
för dem till författaren erlägga ett visst
pris, men rDramatiska författareföre-
ningenu afslog anbudet absolut. En
enquéte i saken föranstaltad af pariser-
tidningen „Matin" inbragte flera rätt in-
tressanta uttalanden i syftet. Så sä-
ger bl. a. Victorien Sardon: rFribilJ€t-
terna äro lör författarene oumbärliga.
Jag, till exempel, lät under kejsaredö-
met å Gymnasteteaternupplöramin pjesSeraphine", som misshagade barskåpet
i Faubuurg S:t Germain. Man organi-
serade en hvisseldemonstation. Men

hvad gjorde jag? Jo, tog dagligen ut
mina femtio biljetter, gick med dem
upp till Siécles" redaktion, därifrån
de sedan fördelades bland tryckeri och
sätteripersonalen. Den sålunda åstad-
komna claquen öfverröstade med sitt
stormande bifall helt och hållet de för-
näma hvisslarena och mitt stycke var
räddadt. På samma sätt har Victor
Hugo försvaratem Hernani" och nßuy
Bias." En annan ljussida af fribiljett-
systemet framhålles af Georges Feydeau,
författaren till „Damen från Maxim".

nEn författare" —
säger han

nsora har penningaroch medgång, kunde
nogsamt frånsäga sig fribiljetterna. Men
vi måste hålla samman med de af våra
kolleger, hvilka hatva att kämpa med
skulder och penningeförlägenheter. Tan-
tiémes och författarearvoden kunna be-
slagtagas af fordringsägarene, fribiljet-
terna däremot aldrig. Sålunda far för-
fattaren dock någonting för sitt arbete.
Vi hafva den goda firman Pccher som
ieh och hållet egnat sig åt författare-
biljetthandel. Densammabeviljar stund-
om t. o. m. förskott på framtida tri-
biljettsinkomster. Och sådant begär
man att författarens skulle afsäga sig.

Nej, aldrig \ u
— „Matin" har det

oaktadt för atsikt att fortsättakampen.

—
om med någon utsikt till framgångJämna vi på grund af ofvanståendeosagdt.

-*"►—
Miinchener Hofteatern ochärkebiskopen af Miinchen._ For ett par månader sedanframträddei bokhandeln en af iMiinchen bosattejurisdoktornfriherre Ferd. vonHornstein"orfattad legend rßuddha" hvartill enbroder till diktaren, frih. Robert vonHornstein satt musik. Arbetet tillta-lade emellertid så utomordentligt där-varande Hofteater-intendenten von Possart, att han inledde underhandlingar

med hr v. Hornstein om legendens upp-
torande på scenen, —

väl att märk*att det ,eke var författaren, som här-vid tog första steget. Förberedelser isaken vidtogos omedelbart, och för redan veckor tillbaka väntade man attden sä intressanta premierenskulle ägarum. Men så afstannade plötsligt alltarbete med stycket och hr v. P 0,sartvande och vred sig för att åter kommaos därifrån, Hvarför? Jo! rßuddhas*oreståeDde upptörande hade blifvit omnämnd i tidningspressen och rbudd"Bmen På scenen" passade ej för ul

tramontanerna;de dolde sig bakom är-
kebiskopen och denne åter på omvägar
bakom hr v. Possart föratt hindra upp-
förandet af stycket i fråga. Såsom
officiel anledning framhölls den då in-
fallande fastetiden och

—
de i utsikt

stående passionsspelen iOberammergau.
Detta och »Buddha" samtidigt på Hof-
teatern gick ej ihop. Iförordet till
Buddha" säger dock författaren att
han „velat dramatisk framställa huru
den af sin fader från världens ondska
fjerrau hållne prinsen, omgifvenai sköna
sångerskor och danserskor, utvecklat
sin så djupsinniga och sedligt oöfver-
träffade världsåskådning. Istycket lig-
ger als ingen tendens". Så gärna hr
v. Possart väl skulle velat handla kyr-
kofursten ilag, nödgadeshan dock ge-
nom stark påtryckning från allmänhe-
ten slutligen låta återupptaga repetitio-
nerna och legenden kom omsider till
utförande. De ultramontana tidningarna
rasa och beteckna det som en ..frhörd
d.järfhet att å kuugl. Hofteatern i dram-
<orm framföra Buddhas sedligt oöfver-
träffade världsåskådning. I själfvfl
värket är detta icke första gången är-
kebiskopen i München gjort i ; till

ensor öfver därvarande kungliga Hof-
ch Nationalteater.

2PERAKALLAREN. lHidrian^~& Aftonkonsert, fäle flint,» g, * l^n.

Lorens Malmström, Herrekiper)



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

SUOM. TEAATTEftI

Lauvantaina Toukokuun 5 p. 1900

:\alber(]-i;cxKull-Gullciibaiid'iiiIda
vierailunmitaiitö.

ni leikin vhoEi ii1 in IiSI.
(On ne badine pas avec I'amour)

4-näJ bksinen näytelmä. Kirjoittamit: Alfred de
Musset. Suomcntanut Niilo Sala.

Henk i1 öt

Vdolf LindforsParooni
Perdican, hanen poikauså Axel Ahlberg

Maisteii Blasius, Perdicanin opet-

Taavi Pesonen
Emil FalckMaister-i Bridaine

Camille, paroonin veljen tytär . *)
Neiti FJuche, Camillenopettajatar Miinmy Leinq

Eosette, Cmillen rintasisko Lilli Höglahl

Knut Weckman
Toine
Ensinnni^ieii ||

tnlonpoikia. . ' OuoNärliM
I lisakki l.nttuKolma

Talopoikais naisia ja miehiä.
. . Ida Aalberg-Uexkull-Gullenband*) Camille

Ovet avataan k:lo 7 Näytäntö alkaa k:lo V2B ja loppuu
k:lo V-2"

Håkanssons RESTAURAT

AD Nikander
—ii vi/

■'"

ii vi/
«/

B Vi/

Mikonkatu II Tel. 303
Oikeita, \|/ \!/

Viinejä, JKonJakkia,,
Rommia ja JLilcöörejä.

» Pyytäkää hintaluettelo! $

(fambrini Rcsiaiirant.

mr OBS.!
Enär jag änder ecknad har upphört med minskomakeriaffär, så slutrealiserar jaghela sko-

lagret i parti &, minut och fortfälter endast med
manufakturer. Högaktningsfullt

J. L. Lindqvist
A nu.'g. 8. Te] 22 68

§uui?i lopjsuuriinyynfi!
Suurella hinnanal ennuksella loppuunmyymme liik-

keemme lopettamisen takia tavaravarastomme

Kauluksia, Kalvositnia,
Paitoja, Kravatteja y. m

Rerrain-oaatetusliiKcsampo"
Mikonkatu 1. Telef. 89:-:

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

Kostymer, PaSetåer och Benkäiider för fest
visit-, och hvanlagsbehof förfiirdignssnabt och om-
sorgsfullt.

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

Färdiga kostymer,palotår och benkläder på lager.
Frackkostvirer uthyras.

Meklädnads-JBol&ffet A.alto& C:o
Hanffatan N:o S. Tel. 15 O5

Ivar Schoultz
! ■ I jpJ» gg

Boulevardsgatan 28

Folkteatern.
(Studenthuset.)

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

För tredje gången
PATER NOSTER.

Dram. på vers i1 akt af Fran^ois Coppée

Personerna
En officer,
Zélie.

Rose Morel.
Kyrkoherden.
Jacques Leroux Grannhustrun

Soldater.
Belville i Maj 1871

För andra gången

Ettresande Teatersällskap
Lustspel i2 akter med körer o. kupletteraf

August Blanche.
Personerna

Sjövall, teaterdirektöri Theodor, hans son, an-
stiild vid Sjövalls te-Öländer, i ,

n ■ I aktörer vid ufi.i.p' ( lians teater. Josephine,Sjövalls dotTS
„ ', ... "*

Källarmästaren.Sråström, rik garfvare Maskinisten.trn.n Vnstfirvik. 5 )

Aktörer, Aktriser, Kypare och teaterpubiik
Handlingen försiggår iVimmerby.

Representationen börjar kl. 8 e. m. och slutar omkr
kl. lO.io e. m. Dörrarna öppnas kl. i/S e. m.

Gula biljetter
Biljetter säljes alla dagar iTéhan-

deln midt emot Svenska Teatern (Argos
hus) samt hela söndagen från kl. 12 p. d.
å Studenthuset hvarjämte de ock kunna
abonneras per tel. 2099.

ON & BILLÄRD Kyrkogatan N:o 14. Telefon 16-25.
Helsingfors Elektriska w
w Belysnings Aktiebolag

Kasarmin; atu 27. Telef. 916

Toimittaa sähkövaloa. Ledig annonsplats

Myy sähkötarpeita.

Slvori & 4? *
4f Merikannon
Piaiiomakasiini

Wiipurissa |He lsingissä
Aleksanterinkatu 21. 5Jj Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. \l> Tel. 29 22.

Professor Wagners fy

iGödningsämneM
lw för krukväxter i rum. Försäljer äfven hos Ofv
6m Trädgårdsmästaren Edvard S. Stenius, V.
öjyöHenriksg. 0. Obs.! Omplanteringdelvis icke fm.W nödvändig. 7$
fys Wilhelm Kommonen
öyö Unionsgatan 16. fått

\QQ SÖQOOQQQOQC
Mineralvattenfabriken

§anifa§
rekommenderar sina tillvärkningar

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

Teater och musik

Å Chatelet-teaterns iParis för säson-
sista konsert uppfördes under d:r

uard Colonnes ledning, senaste sön-
dag, den 22:dra — Damnation de Faust
ai H. Beilioz, med MarcellaPregisom
Margareta; Emile Cazeneuve som Faust
och Nunca Augnez som Mephistophe-
les. —

iden iordningen tredje kyrkokon-
i S:t Eustache gifven imedlet

enaste vecka erhöll den gamle mä-
staren J. S. Bachs Mattheus Passion"

synnerligen förtjänstfullt utförande.
Ver t var fördeladt på tvänne aftnar.

verikansk prydhet. Ivestern vid-
ordningsmakten enständigt sitt
i för skådespelerskan fru Langtry
vissa orter inom Förenta staterna

uppföra Michel Provins skådespel
iiDe vanßläktade" (Les Dégénérés.)

Cleveland, Pittsburg, Detroit, m. fl.
förbud, då stycket antagligen

t den där mycket omfattande pu-
nska ömtåligheten. Men som den

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

sistnämda orten ligger iMichigan, all-
deles på Kanadas gräns, bar den en-
gelska skådespelerskan hittat på ett sätt
att spela den amerikanska censuren ett
litet spratt. Hon har flyttat öfver till
Windsor, en liten stad iKanada, be-
lägen midt emot Detroit och skild från
denna genom en liten flod af samma
namn. Här har hon etableratsig i den
största teatern istaden samt förhyrt
en färja som äges af stora järnvägsbo
laget för öfverförandeaf dess vaggoner
öfver floden, hvarå hon erbjudit De-
troits innevånare fri öfverfart. Dessa
strömma nu imassor till representatio-
nerna, hvilka därtill äga lockelsen af
den förbjudna frukten, och den ameri-
kanska censuren har sålunda blifvit lu-

rad, något som nog kan hända äfven
dess systrar iEuropa.

* *
Saint-Saens på resa. Den framstå-

ende komponisten,som nu några måna-
der uppehållit sig pä resor iSpanien,
gaf för kort tid sedan med alldeles fe-
nomenal framgång en konsert bl. a. i
Las Palmas. Därifrån stäldes kosan
till Cadix. En platstidning hälsar Samt
Saéns besök som nen oförgätlighögtid"
och har ej nog starka uttryck för sin
beundran, hvarjämte han pä fullt allvar
omtalar, att konstnären, som emellertid
blifvit kallad till honorar medborgare i
Las Palmas, vid sin afskedskonsertdär-
städes „djupt rörd bevisade sin tack-
samhet genom att med ena handen ut
föra den spanska nationalhymnen, med
den andra marseillaisen, de båda moti-
ven skickligt inflätade inomhvarandra."

Denna väl klumpiga inställsamhet.
säger ett utländskt blad, skulle alls ej
'örtjäna omnämnas, vore det ej för att
bevisa till hvilka ömkligheter äfven de
största snillen kunna förfalla då den
personliga själfkänslan blir mer än van-

ligt tillgodosedd.

„ Welke Blätteru (Vissna blad) dra-
matisk skizz i en akt af Alfred Halm,
som imedlet af denna månad upplefde
sin premiére å hofteatern iMiinchen,
har sedan dess genom förmedling af
förlagsfirman Felix Block Erben, in-
köpts äfven af baron v. Bergen för
Deutsche SchauspielhausiHamburgsamt
af Paul Lindau för Berliner teatern."**

jRefuserade operor. För att bringa
till uppförande sädana tyska operakom-
positioner, som icke blilvit af andra
teatrar emottagna till spelning, har i
Berlin bildats en förening, som antagit-
namnet nOpern-Probe-Buhne". Enligt
utsändt prospekt fäster man vid ske-
ende urval främst afseende vid att ver-
ket nej påforarar någon alt för omfat-
tande teknisk apparat," äfvensom vid
stycken ni lättare stil." Dirigent vid
förelaget är Direktor Wigodzki.

prick alltid
jMonopole sec"!

N. Esplanadg. 33 & Unionsg. 28.



EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. HelsingfQrsv

ALEXANDERS TEATERN
[i]iå Oprallapj

gliV

Fredagen den 4 Maj 1900

Gästspel =

Judinnan.
Opera i 5 akter, musiken af F. Halévy

Personerna

ar Sigismund Emil Del LevKejs
Karilinalen Johan Brogni, ord-

förande i kyrkomötet i
Constanz Clement Werner

Linus UhligLeopold, österrikisk prins
Prinsessan Eudora, kejsarens

brorsdotter, Leopoldsge-
mål Marion Hardon

Albert HoffmannJuden Eleazar. rik guldsmed
Rachel, hans dotter Li.-beth Stoll
Buggiero. öfverslottsfogde i

Oonstanz Franz Adolfi
Albert, officer vid kejsarens lif

vakt Bruno Galleiak
Max Preissler.En utropare

Kejsarens svit. medlemmaraf kyrkomötet m. m
Scenen är i(,'onstanz år 1411

Börjas kl. 7 J ■> e. m

A A

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

▲ Firmatryck utföses billigt. |
% Dahlbergs Pappershandel,|
»♥»♥"♥"♥"♥"♥"♥»♥"♥"♥"♥i

Champagne

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

hotfil] & rfistain'll- O"Serveras a alla större
sr. Partilajrer host.one

O Ernst Tollanrier.
S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwartz.

Fredagen den 4 Maj 1900

Program

Uoulan^er Uiii-r^^^^H
Gvuss an Hietzii
Die Emancipirtei P. M. . . . . Straii^^HBlumengefliister Tonbild . . Bion
Hoch lebe der Tanz, 'Walzer . . Waldteofe]
Fraarmente ans: The Micado . . Sullivan.

Offenliac
I i 'hjil Ii

Unterwelt I
Si vous ne m'aimez plus. LiedZ$- Fantasieavs:Cavallenarusticana Mascagni

10. Bei uns z'haus. Walzer ....Stranss. I1.1. Fin de Siccle. Potpourri . . .MeissnerJ
12. Budapester Wirthe. Marsch . . Kntsrh.>ra

De.sormes
Scharf.

Ma Strå- k Filatt-
falnits AttJÉltpt.

Alexandersgatan 21 Tallbergs hus.

Specialiteter:
Danska handskar 2: 50.

Moiree Underkjolar 10: 50.
Klädes Underkjolar 12:
Filthattar

omonterade fr. 3: 90. monterade fr

Korsetter
9 mk2: 80 i:50 i:50 &

Flor från 50 penni.
\ ;iroi ;iro trots

af oss
rava-
icke

Alla dessa
romas kolosala
förhöjda i pris.

stigning

wwmHwmn
Fredr. Edv. Ekberg.

Hanen k Konditori
52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

.■tKiN^^?^F^y^r^F?^^yr»yi^r^fe>«aKa

Sörnäs Piisener!
Sörnäs Porter!
Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktieBryggeri.
.iÄiatate ;Al^k&<&i&Ua*LA!^GsL

Ledig annonsplats

Helsingfors, H;itv shladbts Xva Tryckeri. 1906

Biljetter jemte abonnement erhållas i q. Laurents tidningsdepot. iPassagen, fran y_ 4 e. m samt i teaterns kassa från kl 5
föreställningens slut. Söndagar er

hallas biljetter i teaterns kassa frän kl. 2 til
föreställningens slut. Abonnenter hafva atl
inbetala 10 %> i förskott. Vid blifvande gäst.
roller af nya artister höjas biljettpriserna

Asmolofs Tobak
8c Papyrosser

ständigt på lager uti

Fredr. Edv. Ekherff.
Tobakshandel

52 Alexandersgatan $2. Telefon 1448

e. m

med 25 %

Biljetpriserna
Länstolar: lista raden 7 Mk

2 o. 3

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

Loger

Benoai loge stolar
Bel-étage „
Bel-étage-balkong
Parteagalleri.
2 rågens loge framplats

bakplats .
literaloge plats

Paradis

Dirigent: Paul Scholtz. -
Franz Adolfi

Obs.! Nästa föreställningSöndagen d. 6 Maj

Columbia
med eller utan ked är världens

förnämsta

Velociped.
öeneralaöenturenför Tinland

Q. F.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

Program
Eljen a hnza, MarschOavotte Princesse
Ouverture zu: Leichte CavalleriWiener fresken. WalzerErmnerung ao Tannhäuser .
tragmente avs: Die Puppe"

Ouverture »Wilhelm Tell"Ich sende diese BlumeDip, Liediantasi avs „Carmen"
Übör den Wellen, WaizerNordisches Bouquet
Brahms Marsch

Sfocßmanns
Velocipcääegoi

J. C. Schwartz

Lördagen den 5 Maj 1900

iunehafves af

Direktör A. Falk

Regisseur

H:fois Komiska Tvättinrättning

Vårkostymer m. m. rengöras

(Mimmi Talen)
Andregatan 15. Telefon 507

fort, väl och billigt

~~
P

50 „
50 „
50 „

75 „

Fauhvetter
Mezzacopo.
Suppé.
Strauss
Hamra-
Andrån

RosssiDi
Wagner.
Bizet
Eosas.
Schwarz.
Psehpold


