
■ -i
\ ca;y

\ 2j<

Ii O P

vIIIAMIAM lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer."" - . . Ceneralagentur förFinland, Higasandsgitan 3

otk f C É

Tidning för Helsingfors
Georg Wikströms skrädderiTeatrar och Konserter. Östra Henriisg. N:o 1./BAD\/ CENTRAL\

/ Tarmlufts- och \
/ Basängl"!^ rekommenderas,

Lagret är stort och välsorteradt,
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-

Ihöranvändes.Prisen beräknasmyk-
ket moderata.Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 110 Söndagen den 28 Maj

DiiNIELNV BLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
SUOM. TEÄATTERI.SVENSKA TEATERN.
Sunnuntaina Toukok. 28 p. 1899Söndagen den 28 Maj 1899

Viimeineii Häytäntö.

Jklezinetullla. hinnoilla.kl. 8 e. m.

Abonnement N:o 25 SETA
Niiytelmilllinen mnkaelmaFl tz N;uter'in kuv;trlnm-inFör lista gången

Ut mine Stromtid" (Maanmiesajoiltani.)
Seitsemän kuvaelmaa.

Hetik i1ö tMitn öifrai. Aksel von Eambow, Pömpelhfc"

Lustspel i 4 akter, bearbetningaf Frans Hedberg

Personerna
Johan Gyllenkrans. tullförvaltareHr Stavenow

gen'in tilanomistaja . . . Evert Suonio.
FridavonRambow,hanenrouvansa Olga Salo.
Frans von liambow, lianen serk-

fcunsa Eino Salmela.
Pomuchelskopp, tilanomistaja . .Otto Niirhi.
Haverman,PumpelliagenmpehtooriEmil Falck.
Loviisa, hanen tyttärensä . . . LilliHögdal)1.
Sakari Bräsig, pehtoori . . . Adolf Lindfors.
Fritz Triddelfitz, maanvelyljisop-

pilas Knut Weokman
Jukka Niisler, tilanomistaja . . Taavi Pesoneh.
Brigitta, hanen vaimonsa - . .Mimmy Leino.
Lima I /Olga Lpino.

Karolina, hans fru
Edvard, deras son Hr Karlsson

MalkolmGyllenkrans. postmästare
Hr Denrellf. d. major

Amalia, hans fru FruLindli
Williamson,. grosshandlare Malmström
Fanny Wihners Frk Bonnevie

Knifving, sakförare Hr Swedberg

Miina / '\Sirkka Hertzberg
Rudolf Kurtz \ Jumaluusopin /Hemmi Kallin.M
G-ottlieb Baldrian/ ylioppilaita \Oskari Salo. H
Mooses, vanlia juutalainen . . . Aleksis RautioJ
M:iri;i AInIli. 1;ii^^i^^^n^^^^^^^^^^Btäpiika . .I
Kriill. kouli:
Fäsel I H^^^^^^^^^^^^^HKohlman/Pekka, vTi\ariiJMß
Kusti KägiJH^B

Jemmerling, hans skrifvare Hr Klintberg,
Mimmi Lähteenoja.
lisakki Lattu.
/Kaarlo Keihäs.
\Pietari Alpo.Direktör S. Lewy

Kopp. barberare Hr Precht

En husägare Hr Lintlh
Frk TschernischinEn madam
Fru StavenowEn tjänsteflicka

inne.
,iisia.

Kuvaelmat: l:nen ja 2:nen pihamaa. 3:mas Nilslerin
puutarha. 4:jäs Axel von Rambowin luona.

s:des Nilslerin huonessa. 6:des metsässä.
7:mäs Nuslerm luona.

Handlingen försiggår1870ien stad vid
vestkusten

Ovet avataan k:lo 7. Näytöntö alkaa k:lo V?8
ja loppuu k:lo V-2"-Börjas kl. 8 och slutas omkr. 10,30 e. m. SUNDSTRÖMS fotografiatelier

Fabiansgatan 27.

..SKÅNE". Brand- & Lifförsäkringsaktiebotag:

HOTEL KAMP.
HT A.TELIEM Å.POLLO. TU
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Esplanadg.tT~^ Fotografisk Atelier.
A DijCiSÄi^»"^ Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk, pr duss. (Cafonis fius.>

IH.Wiokels
YIMAIBEL.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj tid många
utställa!ugar. Högsta utmärkelse he-
derspris d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

Jacob EjuitflflPists fotografisKa fltclicr
J!lexandcrsB. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.)

Utför omsorgsfullt ocb till billiga priser allt fotografiskt arbete såeal
inom som utom atelieren. ceieton 24sy

AktaAxa Lindholm
Tapisseriaffär,

yiner och spirituösa
direkt importerade från utlärdet hos

Hjelt & Lindgren.
Unionsgatan17.Alexandersgatan 7. Telef. 638

Ylle & Tricoivaruaffär
yVo/ra Esplanadg. 37 Telef 1727,

Välsorteradt lager, billiga priser,
Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-

derkläder.
Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i

Grenoble världsberömda handskar.
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Frk Söderström,

G. F. CARLANOER.

TahfsG.

*-£rss»

Kontor Mikaelsgatan N:o 3.

1899.
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Ledig annonsplats

Café Suedois
\/ilhelmsgatan N:o 5

Telefon 13 75

Brunnshuset
Söndagen den 28 Maj 1899

Direktör S. Lewy's
Orkester.

Program.

Kärnthner Lieder, marsch Seifert
Suspinul, vals Ivanovici

Ouvert. till op. Maritana Wallace
Förlofnings-Polka Stedingk

Aftonstjernan,Eom.solof. Tenorh Wagner

Kuba Jurek, maz Namvslows
Studentsånger, Potp Lewv

Paus.

The British Patrol Asch
Auf der Wacht, solo för Piston Dierig

VollstedtGlada gossar, vals
Mnsikalischo Tiiuschungeu, potp Schreiner
Slutmarsch

Den enda värkligt praktiska SKIUFMASKIN
som finnes är

lIA 3131OND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter förFinland & Skandinavien

HAGELSTAMS BOKHANDEL
(Hotel Kamp.)

-♥"-*-

Inom maj månad utkommer dubbelhäfte
af tidskriften

Ätetieutn,
innehållande bl. a. teckningar af medlemmar i
den stora deputationen, tecknade af Edelfelt,
Järnefelt, Gebhard och Blomstedt.

BODEGA ESPANOIA
Helsingfors.

Försäljningiparti och minuta:endastäktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Nya Barngardera&Rti
2 Mikaelsgatani

Ständigt lager af färdiga
BAKÄKLABKB.

Obs.! Affären flyttas den I juni in i passagen
K. F. Larsson.

MARIEBAD
Mariegatan 13,

serverar bästa finnbadstu, karbad, halfbad
tallbarsbad, sprit- o. terpentinsångskåp.

Telefon 20 27.

JSJIs. tletoolaget

mis
29. Fabiansgatan 29*

Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London
Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobelintyger, kre-

tonner m. m. Engelska lampor och metallvaror. Möbler
& mattor. Konstnärligt krukmakeri

Ledig annonsplats.

UtiFredr. Edv.Ekberg's
Cigarrhandel

(Ekbergska huset) Alexandersgatan 52,

finnes ständigt lager af färska

Jfauanna QiQappev
från 40 penni till 3 mark per styck

ENGELSKA SKRÄD )I!-ETAI!L1SS1ENTE1

V. C. Branch.
N. Esplanadgatan 19 Privatbankens hus

1 tr. upp

hos den ärad!
Eubliken

longen

IIO Sh

moderna stråbattar
samt blommor, band och alla sorters hatt-
tillbehör i rikt urval till billigaste priser Los

Firma ii. Ellmin.
9 Alexandersgatan 9.

CtiarMerrsHöörs
Smörgåsaffär

Telef. 4 (.UMichaelsgatan 2

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

Största lager odekorerade föremål för glöd-
ritning och träskärning. Färger för trä och läder
Bästa glödritningsapparater.

Beställningar emottagas tacksamt

JULIUS SJÖGREN
mikaelsgatan 4, Centrals bus.

Ylle- och trikovaruaffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinlandfor
JÄRNSÄNGAR 0, MADRASSER.

Betydligtbilligare än de utländska.
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständiggaranti.
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liiins orkester

Sedan första april— det uppsluppna
skämtets dag — har ph celebritet inom
de glada tonernas värld gästat vår
stad — kapellniaéstron S. Lewy. Han
är, scm antagligen hvar man vet, en
gammal kär bekant for hvarje helsiog-
forsare från de minuesrika dagar, dä
han med sin orkester under exceptionelt
bifall uppträdde pä nedre;

' Kamp.
Det var han som bland andra musika-
liska novitnter afveu införde den nu sä
populära romansen ..la PnloinaI'. Men
de gladaste minnen har dir.Lewy dock
lämnat med nllo Lystinens Helslng ord-
resa", Inilken genom sin våldsamma
tonskönhet säkert bringat Wagners lör-
multnade ben att antaga aluudens
gröna färg.

Ku är han åter här som sagdt,
den glade kapellmästaren och har.
itväune långa, kalla månader uppträdt
växelvis pä BSocisa och Brunn" med
samma goda humör och samma glada
lynne, som nu en gång för alla hall
stämplar hr L-wvs dirigentskap. Han
stär i,u i spetsen, eller rättare a tryckt,

dansar i täten för en orkester bestå-
ende af åtta man, de där blindt lyda
sin herre och mästare. Det vill med
andra ord säga besjälas alla af samma
paroll, som särtecknar direktören. De
åtta orkestermedlemmarna spela med
lustigt mod, hurtigt och med musika-
lisk sehwung. Kepertoaren är ock na-
turligtvis af den glada sorten. Dir.
hefwy älskar Schrammel och Kral, med
ett ord allt livad den musikaliska lite-
ratnren äger af glädje och lustigheter.

Hr Lewy och hats orkester dröjer
här till första dagarne af september
och kommer under sommarens lopp
att sköta om taffelmusiken å „Brunn",
hvilket.plus Wiener-operett-truppen,som
börjar sejouren den 10:de juni, lofvar
en munter sommarsäsong

—
"^""►—

Tolstoyana

En del upplysningar om Leo Tolstoy
och om ursprunget till några af hans
böcker finner man i ett pä ryska ut-
kommet arbete af P. Serguenko.

Om tillkomsten af rKreutzersonaten"
beter det däri:

Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-
bolaget i Finland Helsingfors.

Fotografiska artiklar
OCll

Fanoffrafer.
Tolstoy hade till Jasnaia Poljana

inbjudit målaren Eepine ock skådespe-
laren Andreieff-Burlak,hvilka roade ho-
nom mycket med sina berättelser och
sina upptåg. En dam, som anlände
från utlandet, fru G., spelade en afton
Beethovens nKreutzersonaterr' för dem
med en sådan känsla, att de blefvo
djupt rörda. Och Tolstoy sade dä till
Eepine:— Hvad säger ni, om vi skulle göra
en rKreutzersonat" tillsammans? Ni
gör den med penseln och jag med pen-
nan, och vår vän, Andreieff-Burlak
skall läsa min roman pä scenen midt
framför eder tafla.

Detta förslag vann anklang, och da-
gen därpå påbörjade Tolstoy sitt arbete
med vanlig ihärdighet.

Man far äfven veta, att skådespelet
..Mörkrets makt" är en iscensättning
al en värklig tilldragelse, som inträf-
fat iJasnaia Po.jana samt att Tolstoy

\t ..Ivan Ilwitschs död" endast för

att få användning för en del detaljer,
som en vän lämnat honom angående
en rådsherres iMoskwa död.

Författaren berättar för öfiigt flere
Tolstoy-anekdoter, af hvilka vi anföra
följande:

En dag erfor grefve Tolstoy, att två
amerikanska damer anlädt från Moskwa
endast för att få se honom. Han mot-
tog dem och lät dem inträda isitt ar-
betsrum, De båda fruntimren berät-
tade, att de höllo på att göra en resa
jorden rundt och att de under färden
genom Ryssland ville nödvändigt se
Bden störste författaren i Ryssland".
De tillade, att de voro förtjusta öfver
att hafva lyckats. Hela deras resepro-
gram vore därigenom förvärkligadt.

Leo Tolstoy yttrade då med ett små-
leende:— Jag tror, att ni skulle kunnat
använda er tid på ett nyttigare sätt.

Härpå utropade en af de båda amen-

Iii r*11 7
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är den bästa velocipeden

IPERAKÄLLAREN. WidcJaqs-&Aftonkonser^^^bl^J]flle_ å la carteTj
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Realisation
till betydligt nedsatta

priser.

Hela det nyinkomna vårlagret
inberäknas i slutförsäljningen,

Ivåren, Hattarhela
då materialenmonteras gratis,

köpas hos mig.

Konrad Björkegrens
Dam= och modeaffär,

snedt emot Brandkårshuset

oooooooo© Internationella
Borgå-Porter.
Vällagrad

Välsmakande,

Efterfrågad
OmtycJct. Generalagenturen tor Finland: Mikaelsgatan I.

(L'Urbaines kontor.)

Bamßrini

s
Champagne

3 Mont de Bruyére a,
A säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- jj1
tioner. Partilager hos kI

5 Ernst Toilander. £
Vö S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. 7,

*sss-$S* Stor $::-s;s:ss«*

REALISATION
Nya Glasmagasinet,

3 Mikaelsgatan 3

Till töljd af gårdens ombyggnadoch före-
stående lokalombyte ser mig nödsakadatt fort-
sättningsvis realiseramitt rikhaltiga lager af äkta
Kristallvaror (Kosta) Glas ochPorslinerm.m.
proc. 10,i5&, 20 proc. rabatt.

©Scat 3 ftfe^siz.

J/vk \

s\k"$Å k '-T-
' U w

Stickade varor
såsom strumpor,, damasker, vantar, barnklädningar
gosskostymer, damkoftor tuavästar, undertröjor,un-

derkjolar m. m,

oll£at?n
iflere nyanser och schatteringar från Fmk 5: 50 till
högre priser

Helsingfors, Mikaelsgatan 2
Åbo, Slottsgatan 27.
Viborg, Alexandersgatan 27.

fh. Neovius.

Hulda Lindlors
Korsett

Sundhetslef

Helsingfors, Berggatan 10.

Telefon 2158.

Ledig annonsplats

V. Helanders
Vin & spirituosahandel

|Wilhelmsgatan Nio 4,

Innehafvare L.V. Relander. Telefon 1803

Ä

kanskorna gladt, idet hon vände sig
mot sin följeslagerska:— Jag var öfvertygad om att Leo
Tolstoy skulle säga just något sådant
där.

De båda damerna reste sig därpå
och togo afsked.

En annan gäng hade Tolstoy stigiti
UPP ien droska, hvarvid han tilltalades* kusken, som vände sig om på kusk-bocken och sade:
:— Vet ni, far lille,att jag läst flerea< edra böcker. Jag har läst historien°" ryttame i Kaukasien. Jag har läst

»Husbonden och tjänaren". Historien
°ffl köpmannen Aksnenow har jagockså
ast- Och allt detta tycker jag gruf-
'£' mycket om. Men er bok rßsirn-°°m och ungdom" har jag inte lyckatsfo«kaffa mig.

Efter som du tycker sä mycket° m läsning, kom hem till mig, skall
Ja§ gifva dig en bok.~~~

Wf mig (]j Barndom och UDg-
sade kusken öfverlycklig.

t~7 i> <]iet är en bok utan värde.,.min ungdom skref jagmänga dumma.°,c er' Men jag ska ge dig „Vandra
.. Jus«, under det nihar ljuset". Den
Ar mycket bättre.

"^""►~

Teater och musik

Hr Anders de Wahl är för
nästa spelar engagerad som gäst dels
vid svenska teatern iHelsingfors, dels
vid Eldoradoteatern iKristiania. Den
unge populäre skådespelaren kommer
alltså ej atc tillhöranågon af de Ranft-
ska trupperna, utan försvinner för nästa

säsong irån Stockholmsscenen.

Fru Anna Norrie uppehåller
sig för närvarande iLondon, där hon
förbereder en större konsert. Hon
skall vid denna föredraga sina rococo-
visor, och man har hopp om att prin-
sen af Wales skall gifva sin protektion
åt konserten.

Teatern■' är namnet på en ny
publikation, som utkommit i bokhan-
deln och som synes hafva alla betin-
gelser för att finna ett gynnsamt mot-

tagande hos publiken. Den äfser att

i ord och bild gifva en skildring at

vara skådebanor, af de viktigaste ny-
heter, som på dem framförts, och deras

förnämsta eller mest uppmärksammade
artister. Ett större antal af våra med
teatern sysslande författare och publi-
cister hafva utlofvat bidrag, fiere hafva
redan i det nu utkomna första häftet
infriat sitt löfte. Redaktör är hr Al-
bin Roosval och publikationen utgifves
på Has-;e V. Tullbergs förlag. Det är
redaktionens afsikt att, såvida företaget
röner uppmuntran, låta Teatern" ut-
komma i 4 a 5 häften årligen isamma
utstyrsel och format som det nu före-
liggande, 24-sidigt, mindre kvart. Sex
hatten komma att utgöra ett band, till
hvilket konstnärligt utförda permar
skola tillhandahållas. Hvarje häfte säl-
jes särskilde för 1 kr. 50 öre.

Det nu föreliggande första häftet
ger de bästa löften för framtiden. Ut-
styrseln är synnerligt smakfull och ge-
digen, såväl textinnehållet som den
illustrerade afdelningen utmärker sig
för omsorg och godt urval. Af det
torra må nämnas ett förord af Frans
Hedberg, en uppsats om Lina Sandell
af Georg Nordensvan, vidare visa ur
Tiitina- ifacsimila af Vilh. Stenhammar.
korta uppsatser om våra fem förnäm-
sta hufvudstadsscener af olika penncr.
Harald Molander, Claes Lundin, E.
Grandinson, A. Arfvid-;son m. fl. Den
rikhaltiga illustrativa afdelningen utgö-
reé af förträffligt utfördareproduktioner

er originalfotografier, utförda för

„Teaterns" räkning af fotografen Axel
Bydin: porträtt at skådespelare, scener
och grupper ur några af säsongens
nyheter m. in.

— IKonstantinopelanordnades ny-
ligen i en grekisk konsertsal genom
direktören för Smyrna-Cassababanan
Cotard en storartad Parsifal-konsert.
Delar ur „Parsifalu utfördes därvid
delvis förträffligt. Särskildt framstodo
tyska skolans kör och en tysk mans-
kör, skrifver en meddelare.

«

— Das Mosel-Lied", till hvilken
pristafling för kompositörer utfärdats
af Casino i Trarbach, har framkallat
talrika bearbetningar af kompositörer
iTyskland och Ö.sterrike. 1,675 kom-
positioner och "2,150 texter ha ingått.
Första priset erhöllo dirigenten för
akademiska sångföreningeniWiirzburg
Simon Brev och Blasser från Wien.

"— «*- "

PV % IUIi aUa storlekar och « «
« «- stilar, bäst hos oss

Vi tillverka som specialitt

tafvclramar;
eleganta mönster och noggrant arbete

Ramlister från egen fabrik istaden

Vi utföra dessutom alla slags
Förgylleriarbeten till billiga priser

SVEN STRINDBERG & C:o
Från 1 Juni N:o 37 N. Esplanadgatan

Dessförinnan iCentralpassagen.

Alla nationers

Fla<|<|ot?
på beställning och från lager hos

Sven Strindberg.
Telefon 15 81

Från 1 Juni, Alexandersg. 21
Dessförinnan Andreg

Begär priskurant

Olycksfallsförsäkrings
Aktiebolaget iWien

meddelar hilligast olycksfallsförsäkringar

Bodega Andaluza.
N:o 28 Unionsgatan N:o 28



52. Telef. 2178. Helsingfors.W:m, EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinhandel. Alexandersg
1

iiimII Brefpapper
|jp rikhaltigaste lager af utländska och inhemj

ska .sorter. lini< i;vl I ■■'.im>-iv h^^^B

JkJTed hög-vederbörligt tillstånd
J**

af Kejserliga Ryska Mcdi-
cinalstyrelsen i S:t Petersburg

riologer
fiäljea det af framstående baktt- S

och härintills B

rot^rträffade bakteriedödande jl
medlet^ M

Stomatoi i
Förtändernas och munnens vård

i de flesta apotek och drogvarv-
magasin ihela Ryssland samt i
Finska Bokhandeln iS:t Peters-
burg.

Nederlag

Wilkens & Petersen, S:t Petersburg
0. Nuiowz, Moskau.

Kontor & lager

S:t Petersburg,
Liteini prospekt N:o 15

I^^H^^^^^^W^^^^B^W^fl!

Frcdr. Edv. Ekberg,
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52

Helsingfors

Brunnshuset.
Tisdagen den 30 Maj 1899

Direktör S. Lewy's
Orkester.

Program.

Civil och militair, marsch Schrammel,
Wiener-Blut, vals Strauss
Jubel-Ouverture Bach
Brefdufvan, polka Krål

LindblTrollhättan, tenorh. solo
La Czarine, mazurka Granne
Från höger och venster,hum.potp Lewy,

The British Patrol Asch
Solo för viol Mores
Glada gossar, vals Vollstedt.
Musikalisclie Täuschungen, potp Schreiner
Slutmarsch

Ang. Info. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Alesindersg. 26,

Telefon 169 Wilhelmina a

Tillverkningen står
under kontroll af filo-

sofie doktor Hj. Modeen.
hos

Brunnshuset.
Måndagen den 29 Maj 1899

Direktör S. Lewy's
Orkester.

Program.

Lefve Lewy, marscli ihlfeldt
Land meiner Träume, vals Fahrbach
La Sirene, Ouvert åüber

Desormes&uteul Longchamp, Polka
Waldconsert Eilenberg

MetraLa Neva, Polkamaz
Potp. nr op. Puritana" Bellini

Paus

Ouvert. till op. Zampa Herold

Solo för viol Moreschi
Jugend-Träume, vals Waldteufel
Svenska Toner, Potp Benzon

Slutmarsch

Firmatryck utföres billigt.

Dahlbergs Pappershandel
Alexandersgatan 15.

Fransks iiffnr^Äk rinnchnlsincii

Ledig annonsplats.

Paus

Gen eralac g aturen för Finlaofl: Mifcaßlsptan 1.
b a Em BLM

tivira å 15 o-i

Jacob Remeke
mnwmmßmmamam

H.-fors 1899, Huvudstadsbladets Kya, Tryckeri.


