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»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
H. W. LIL-IUS. Inkasso & Fastighetsbyrå.
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Jakob Ljungqvists

AtelierFotografiska
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

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

Hya €apisset>#
#- * affären * #
fiagasundsg. 2. €e!«T. 3201.

ui^al!I ObsJ Ullgarn stort sorti=
■Uidnartiköprabatt.ment

14oT)ditopiofströms
40 Alexandersgatan 40

Teäef. 2i

Helsingfors Elektriska
Belysning
Kasärngatan 27 Telef,

Serverar elektrisk belysnia:
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"msqatan %l

IM DU NORD.
4rCo.A. W. Eklund
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& Livförsäkringsaktiebolag:
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Glo.

Utställning af fabrikens samtliga ti.
värkningar, såsom:
Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser, -^■B

Blomkrukor, Vaser m. m

iwiäfvensom af

Uttala Qlasbimks
tillvärkningar, såväl enkla som slipade
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,

Kannor, Ostkupor m. m
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Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Fredegen den 21 December

Georgsgatan

Svenska Teatern.
Lördagen den 22 Decdmber 1900 kl. 7 e. m

Abonnement N:o
För första,gången

$tor=Klas och Cill=Klas
Gustaf afgospe tiihl Efter H. C. Ai

Qeijerstän^lVlusikérHi^iörn Haldén

Personerna
lli'. -MStor-Klas

Ingrid, hl
Undantag Pscht

10-M

Bonct

ikte-P
fHr. W. S

r C

SVEA"
Brand &. Liffcrsäkrings

Aktiebolag
Kontor

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

1900

6, Telefon 27 70.

IUinhandcl. i

prisbelöni med g laljvid
många utställning.u-. Högsta
utmärkelse hedeispris(Djplo-

ställnmrine dhonneur) vid i

geniBordeaux189n

Avg. Ludv. Hnrtwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors Telef 169
.iknin

Filosofi D:r Hj Mucloen

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6'
Telefon 3238.

Westerlunds restaurant.
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & llard

-lIIIIIIII'IIIII IIi'IIII

1 C. Jabfs
Yile&.Tricotvarmffär =

anadg. 37. Telef. 1727.
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saljes nos oerrar vin
och serveras å alla förstakläs
sens restaurationer

€. B. fijelt Generalagent för Jinland.

««*#***«*«**

Kontor Vestra kajen !8
G. F. CARLANOER.

S

Vin-

längre uppehåll

Lima

11 c

Alla aitnar
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CTpTdYREKDAHL Fotografisk Atelier. n. Espia^g. 31.
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Harald W asasejernås BLOMSTERHANDEL, Skiinaden 4
Städernas i Finland BODEGA ESPANOLATilbarttioniska Sällskapet.Brandstodsbolag (Etablerad 1883)

Helsingfors
lösegendom Försäljningi parti och minut af endast äktau

>:r försäkringar c^j f£jV Viner &
akn ar va Spirituosa.

Osksr Kaknlin Lördagen den 22 December 1900. nya bankumicroben
r^> c i Passagen

Inhltuliniii11
. ■ ,>>:"> 4!:sta

Hattar Populära Konserten K.F.Larsson.

1.

felb & filt

I3RI?Höstmössor.* ». ,
Program: 21 Alexandersgatan 21* Wintermössor Sedan stor prisnedsättning på samtliga i affären->

"ture till Mai mänhe a att vid behof at

f nutna n Tschaikows Mob'er, Möbeltyger,Mattor, Urapener.Lampor, Vaser etc
sjörå besök i vår affär och hoppas vi kunna fullt till
|re(lsställa ärade kunders anspråk med våra nuvarand'

IR IS, 21 Alexanders^ 21
Variati strakms

herrar ocli damer, pnse\Y;i
Muffar & Boas

Paus CifforsäKrings " "
»»» Aktiebolaget UictoriaJok- Wcckscll, '. Atademist I rtm i Stockholm
meddelar Eiffirsrhringar på förmånligaste vilko

C. fl. F>jeit. Generalagent för Jinland.
Unionsgatan 30 Audantc

■*<.<.<<-«<<x<<<-<-<> >> /■ för violoi IPoppi
(hr. Georg Schneevoigt.) norra Kajen 4. telefon 9 45

fk'y: ■''' . .! ; P3ö3 i era
7. S I/Arlesienm Bizi

Hc inérs Nya MiisilduitÉl.Prelude. Minuetto. Adagietto. Carillon

Paus

8. D;m~i' persai Fazer & Westerlund
Tel. 1431I[aydn Fabiansg-. 16

Nu inkommet stort nytt lager utmärkta10. Carl KILs kaliums

Fl,y|*iiir
IMasiino^

Den enda värkligt praktiska SKUIFMASKIN ffarmoibler
€. fl. Knapcs Skrädde- som finnes är Rekvirera vår nya piano och harmonium

katalog, som sändes franco på begäran.HA MMOND.
rktablisemcnt. som akrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Specialaffär för Korsetter.Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o Köp alltid från specialaffär: största garanti,lager

och urval samt låga priser. Order från landsortenex-
pedierasomgående mot postförskott. Vid beställningar
uppgifves, bröst, höft & midjavidd.

AM

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien

&

O. Grundström, Helsingfors
4f&&&&&4* * Ensamförsäljare

förFinland, för flkt. 801. Sucitska Korsettfabriken

Wenzel Hagelstams förlag: Akta

Viner och spirituösa
Nya böcker till jul direkt inporterade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
S. Espl. gatan 12.

E. Nervänder, Blad ur Finlands kul-turshistoria. Med 30 porträtt af Finlands
framstående män frånmidtenaf seklet Fmk10:—

E. Cedercreutz, Bilderbok för ung ocl;
gammal. Silhuetter. Fmk. 3:SO. C.E.Lindgrens BorstbinderiafFär,

Alexandersg. 46. Centrals hus.
Alla sorters finare ochgröfre Borstar&, 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.

Julgransflaggor
ide finska färgerna, blått och hvitt samgult och rödtmed Finlands vapen. 10 p:ni
per st. iolika storlek.fllcxatulcrsgatan 17.

Operakällarens Restaurant äla Cart he]a större &m;
...- , - — till högre priser. A

tidre Middagsbetällningar, Sexor från 2,50
ftonkoncert fr. kl. 1/a 8— 11.

*■ '■
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Xouis de Salignac & Co.

Cognac.
Und mein Stamm sind jene

Asra. . ."
Från Paris skrifves: Heinrich Heine

har, egendomligt nog, aldrig uttalat sig
om sin store samtida ooh själsförvandt
HenriBeyle iStendhal). Det är bekant,
att Heine i Paris förtroligt umgicks
med Balzac, att Balzac var en entu-
siastisk beundrare af Stendhal och att
just Balzac år 1810 först fäste allmän-
hetens uppmärksamhet pä Stendhal.
Det är därför knappast möjligt, att han
icke talat om denne författare med
Heine och förmått Heine att läsa Sten
dhals böcker. Att emellertidHeine sys-
selsatt sig med ScenHhal. därpå ha vi
ett ovederläggligt bevis i en af skal
dens vackraste och mest berömda dik-
ter. Jag syftar på den härliga roman-
sen om BAsrau, hvilken som bekant
slutar:

..lud mein Stamin sind jene Asra,
Wek-he sterben, wenn sie lieben."
Stendhals år 1522 utkomna nPhysio

logie de I'amour" visar, att den varit
källan till Heines „ Asra"-dikt, som.
enligt skaldens egen uppgift, skreis
någon gång mellan åren 1846—1851.
Bland några fragment af arabisk kär-
lekspoesi, som öiversatts från skalden
Ebn-Abi-Hadglat, meddelar Stendhal
följande:

Dschamil och Bothaina tillhörde båda
Benu-Asra-stammen, hvars medlemmar
Sro berömda bland alla arabstammar
för sin kärlek. Deras kärlek har blif-
vit till ett ordspråk, och Gud har ej
skapat någon varelse, som älskar sä
ömt som de.

Sahid, Agbas son. frågade en gång
en arab:.. Hvilken stam tillhör du?"

..■Tag är en af dem, som dö, när de
älska.'1

8^
@rcscer)F'
Södra Esplanadgatan 2

(Invid Salutorget)

..Du tillhöraltså Asra-stammen?"
Ja. vid mästaren i Kaaba!" gen-

mälte araben.
! F vadan kommer det sig, attIdi-

sken så?"
Våra kvinnor äro vackra och vara

ynglingar kyska.-'
Någon frågade en dag Arua-ben-He-

zom:
Ar det då verkligen sant, hvad

man förtäljer om eder, attIblandalla
människor äro de, som älska mest ömt?"

Vid Allah, det är sant", svarade
Arua. liar imin stam känt tret-
'^uga män, som dödenbortryckt och
som ingen annan sjukdom ledo af än
af kärleken."

-^"►~

Teater och musik
Om Alfred Beisenauers andra och

tredje klaverafton (den 27 nov. och 2
decemb.) i Leipzig, skrifter Eugen
Segnitz i Musikalisches Wochenbiatt:
Utgående från Schubert, gaf oss herr
Reisenauer dessa aftnar arbeten ur en-
dast den romantiska tidsepoken. Jämte
Schuberts Impromptus (op. 90) och
C-dur Phantasie bjöd den framstående
konstnären oss Mendelssohns Variations
serieuses, Webers As-dur sonat samt
Schumanns Fis moll r Xovelettea och
en hel rad Chopinska kompositioner
bl. a. H-rnoll sonaten och F-mollPhan-
tasin. Idet att Reisenauers sä vackra
tonbildning och djupt kända föredrag
kom Schubert att framstå i all sin skön-
het, samt konsertgifvarens utförandeaf
Mendelssohns så ofta hörda variationer

i:ma Inlaid Linoleum
i nltramodSrna mönste:

A. B. Wicander & Larssons
♥♥♥000nederlag 0 0 ♥0 ♥<>

Richardsgatan 2 o
3
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ramie

Julius SjögrenMitt" ölFilthatt- Trikot och yllevaruaffä
Mika

åitiÉtat
Tallbergs husAlexandersgatan 21

Prisbelönt på Världsulställ-
ningeo i Paris 1900.

Filthattar1

Damer & Barn
Underkjolar
Winterb

Korsetter-, linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

npvmmvvivf
MH C(Rfiftn7lfir'< SRräfWcrietablisement $ Klädeshandel/Iil* vli\vi2ll/iI;La v 2K un-,onsg. 21. t. a. j. nvbms skrädderi

Punsch.
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Tobaksfabriken

SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommenderas åt tobaks-
kännare; törsök Casino", Samson I^^Samsoi^j
iTi-:tiiiiiiisrv. -ken) .»■-]■ "|ftfJ9"^^^^^^^^^B||^^^B

Kommissionslager iHelsingfors hos
Frans Lindberg.

Alexandersg. 52. Telefon 2058.

w Aktiebolag
Telef. 916Kasarminkatu 27

Toimittaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

QOQQQOQOQO00000

§anifa§
rekommenderar sina tillvärkningar

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 3« 9i-

©©©OOÖSOOGGOOGOOQ

Helsingfors
Belysnings

Elektriska

Gambrini Restaura
MineralvattenfabrikenSivori & * *

é /Vlerikannon
Pian^makaNiini

Wiipurissa fHelsingissä
Aleksanterinkatu 21. É Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. ® Tel. 29 22.

gaf dessa någonting alldeles nytt och
ett hittils okändt djup, lämnade honom
de Weberska kompositionerna tillfälle
att tillika briljera itekniskt afseende.
Särskilde erbjuda ju dessa verk, om
också i en Lisztbearbetning, ett alt för
fiästande tillfälle att föisjunka till det
cliablonmässiga. Men just med afseende
därå vilade den högtbegåfvade piani-
sten hvilken stor förmåga han äger att
"Ven i sådana, man kunde nästan kalla
(lem a fart of the past kompositioner
inlägga sin egen starktutvecklade in-
dividualitet. Iåtergifvandet af den
Schumanska klaverkompositionen visade
Reisenauer hvilken betydande utveck-
liogsförmåga han besitter. Iall syn-
nerhet Carneval" gaf han med ett
så fint utarbetadt, så djupt och ädelt
kändt utförande att man bör vara ho-
nom varmt tacksam för en sådan gåfva.
kamma fulla och vackra upp'attning

kompositörens tanke bevisade han°ckså i Chopins H-moll sonat, hvars
F»o han spelade alldeles hänförandeskönt, nien äfven öfriga ssatser fram-
trädde till sin funa rätt genom den ele-
ttentära lidelse Reisenauer förstod att
8a väl afvägdt förläna desamma. Åhö-
rarne hyllade herr Reisenauer hvardera
Stigen ired upprepade framropningar

och de mest entusiastiska applåder,
samt nödgade honom till flera extra

numror. Den fjärde af denna sene
Eeisenauerkonserter för säsongen åter-

står ännu då detta skrifves (6 decemb.),
men skall helt säkert kommaatt utgöra

en värdig afslutning till de föregående.
Programmet till densamma torde vara

egnadt Liszt,åtminstonehuvudsakligast.

José Echegarays fyra akters drama

El loco Dios" (Den vansinn.ge som

Gud", ej Den vansinnige guden" som

stycket någonstädes benamts)uppfördes
Jugen å Teatro Espanol iMadrid med
Diaz de Mendoza och Maria Guerrero

i hufvudrollerna, och gjorde stor lycka,
rous stycket besvärande ej så få svag-

heter Bygdt P& f«Ukomligt osanno-
lika förut Aningar och spelande mom

konstladt uppskrufvade förhållanden,
n " Feheeary i detta drama themat

fit övande lif, är ett skickligt u,,p-

konstruerad! bevis" för Lombrosoa
teori, att geni och vansinne ofta äro

närmare sammanvuxna än man i all-
mänhet vill sätta tro till.

Notiser.
»Folkungasagan* af August Strind-

berg beräknas komma till uppförande
å Svenska teatern i Stockholm någon
af de första dagarna i januari. Stycket,
som redan var iscensatt af framlidne
intendenten Molander, kommer att in-
öfvas af hr Karl Hedberg isamverkan
med författaren personligen.

Loie Fullers japanska trupp ited de
båda teaterstorheterna Sada Yacco och
Ravakenei kommer att under första
hälften af nästa år gifva föreställnin-
gar på Residenz-Theater i Berlin.

* *

Agnes Som» liar af Ludvig Fulda
emottagit manuskriptet till hans nyaste
drama, hvars titel ännu icke är bestämd.
Det är nämligen Fuldas afsikt att fl
hufvudrollen MdgifVen ;r

- rma.

så snart pjesen blifvitslutligt retouche-
rad för uppförande.

* :■:*
IBryssel har bildats en förening

som kallar sig Sociét»'' des Instruments
anciens" Föreningen omfattar tillsvi-
dare enda3t fyra medlemmar, fruar
Béon Clavicembalo, Birner sång samt
hrr von Hout Viola d'amour och Del-
tösse Viola di gamba.* *

En inj opera af Ludvig Thuille.
(ruggelina" förberedes som bäst å
Hotoperan i Berlin, för att uppföras
därsammastiides i början af nästkom-
inauue teatersäsong.

-«""►
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enskild
skaper & tillställning

Q A. Wickström

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

Kostymer, Paletåer och Benkläder för fes
visit-, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och 01
sorgsfullt.

Godt material, fin snitt och skickliga arbetai
Priserna särdeles moderata.

Färdiga kostymer,paletår och benkläder på lag(
Frackkostymer uthyras

Melzlädnads-Mola&etJLalto &C:o
Banjatan JV.-o 9 Tel. ISO5

Ivar Schoultz

Linoleumaffär
Boulevardsgatan 28

tGefliralagentureii:H:fors, O. Henriksg. 1.

Qarlvon %3finorrincj.

v

"
é

Rekommenderas =
Uälsorteradt lager af prima bekiädnadsmaterial

§törstaoch^H
Finland af alla slaos

mmmI

Guldmedalj 1898 i Feris

Franska lifförsäkrings-
bolanei

-,*-

Aktiekapital:12 miljoner Frcs
Garantifonden: 98 miljoner Frcs
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ringar af alla .slag. C
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W:m EKBERG, Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Ålexandersg
71 '

fiibarmoniska Sällskapet.
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Sondagen den 23 Decmcbcr 1900.

42:dra

KOFP^ Populära Konserten
Program:

Oliver Dii-lit

Suniit

1. ..B uns Straus

SmI

Bröllopsmarsch. Ikyrkan, önskerisa
IBröllopsgården.

Paus

Onv Litoll

Ledig annonsplats Carneval -
(hr Sisto Veronesi.)

Paus

Vieuxtemps

Champagne

3 Mont de Bruyére
rf^salie^^^nur^^lio^d^flest^Herra^iandlande

v Smakfulla och vackra

| Vy-Postkort }
Största och rikhaltigaste lager.

J Mycket billiga priser. Ji Dahlbergs Pappershandel,i
hotell &fcgrveras a allslM

ho! rest^m^g'

Ernst ToHanrierAlexandersgatan 15 Magasinsgatan 3. Tel. 18 4-" Norra Esplanadgatan 23. "

ritna
r en ny

Sedan pärmegaspriset i Helsingfors nu
mera är nedsatt till 15 penni pr kbmfapypos§,

1 v. s. till samma pris, som hålles i ut
ndets stör äder, uppmanas allmänhe

ten attFredr. Edv. Ekberg:
2 Alexandersgatan 52 l\oKa nicu ya$t

jp^ *rf^
\* v som är det billigaste, renligaste och be-

kwämaste bränsle, bvilket här finnes attfred. Ed». CRberg.
tillgå. Kokaparater från nark till högreBageri priser finnas å <§& *ärKonditori i

m GasverKet.JTlc^andersg. m
Helsingfors

äKäB

Hotel Kamp. fldtd |%)3TT)poch MusiksällskapetSång-
Colombo/' (Festsalen.)

€& vh §*,Fredagen den 2! December 1900

Program Table dhöte kl. 3—6 e. m.

ffiddagskonserik!.!|24-6e.m.

Aftonkonsert fr. ki. 8 e. m
i Lan

Sr. B

c?> 9& fe, et'Sill,' 8:a Ma

Helsingfors, Huvudstadsbladets Nya.Tiyokeri.

\r\
*gfr*fflfr*gfo*gBÉ^^sfe]

SEä^SäS^^^E^^S,;';^n<& eidsieck k Wn>7ii
'd

Champagne
lagerjv^^Hherrar vin- ["¥$ TnnesM

<<j handlare

Hotel Kamp.
Sång- och Musiksällskapet

001011150."
Lördagen den 22 December 1900

Program

imarset Ganne

leben Strauss
Unger.-k dans N:o 2 Brahms
Mandolintric
Cri-Cri polka Krba.

z-Valzc
Scener ur Rearemen

Strau;
Donizs Dotter

Solos Eusconi.
ique DarneOu\ »uppe

sr at S:a x^^^^

„. tioner
O

el lorsrai

OJr

52. Telef. 2178. Helsingfors.

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

D:r Axel Holst, Professoriallmän lielsovård
vid Universitetet iChristiania.

D:r F. Huedpe, Professor iallmän holsovård
vidUniversitetet iPrag.

Assistent vid Professor R,
Tvop,hs Tnstiitnt ]3erlin

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. InstitutetiStockholm, m. fl.

!| Finnes till salu å Apotliek, Drog-
affärer m. fJ. ställen samt iparti.

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.
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Första Rysska Försäkringsbolaget
grundadt 1827 Generalagenturen

N. Magasing. i. Telef. 231.
Brand & Olycksfallförsäkring.

Olivie
Kims


