
A" lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer."iri uagentur förFinlq-id,Hi;nsund->g-itan ■>.

Tidning för Helsingfors
Georg Wikströms skrädderiTeatrar och Konserter. Östra Henriksg. N:o 1/ BAO\/CENTRAI.X

/ Tarmlufts- och \^/ Basängbadrekommenderas. \

Lagret är stort och välsorteradt.
Elegant snitt. Pin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisen beräknas myk-
ket moderata.

Utgiives hvarje söndag, onsdag och fredag
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N:o 111. Onsdagen dan 31 Maj. 1899.
DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

SVEKSKA TEATERN. SUOM. TEAATTERI.
Onsdagen den 31 Maj 1899

kl. 8 e. m. Keskiviikkona Toukok. 31 p. 1899
Godtköpsföresta!lning.

Sista föreställningen,
För 2:dra gången

AiTötatßß KiifTini.
Lustspel i4 akter, bearbetning af Frans Hedberg

Personerna
Johan Gyllenkrans. tullförvaltareHr Stavenow
Karolina, hans fru Frk Söderström,
Edvard, deras son Hr Karlsson
MalkolmGyllenkrans;postmästare.

f. d. major Hr Deurell
Amalia, hans fru Fru Lindh
Williamson, grosshandlare Hr Malmström,
Fanny Wilmers Frk Bonnevie
■ TT|1IB T TT

-----
*,s^ h../ *

Knifving, sakförare "— «>— "
Hr Swedberg,

Jemmerling, hans skrifvare Hr Klintberg. Direktör Avg. Arppe
Hr PrechtKopp, barberare
Hr LindhEn husägaw

En madam Frk Tsohernischin
En tjänsteflicka Fru Stavenow

Handlingen försiggår1870 ien stad vid
vestkusten

Börjas kl. 8 och slutas omkr. 10,30 e. m. SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: G. F. GARLANOER.

HOTEL KAMP.
PI~ A.TELIER A.JPOLLO. TPI
J.I,Wiekels

VINHATOEi.
ARRAKS PUNSCH,

Pnsbelöut med guldmedalj vid mångautställningar. Högsta utmärkelse he-
lerspris d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

Utför omsorgsfullt ocb tillbilliga priser allt fotografisk arbete såväl
inom som utom atelieren. Celefon 2453.

yiner och spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.

Axa Lindholm
Tapisseriaffär,

Alexandersgatan 7. Telef. 638 Unionsgatan 17

r-^3

5

d^^a

/Vo/ra Esplanadg. 37 Telef 1727.

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

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

Grenoble världsberömdti handskar.
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Jacob Ejunöqwsts Totografiska fltelier
flkxandcrsg. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.)
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Kontor Mikaelsgatan N:c 3.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär
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Ledig annonsplats.
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PERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.
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HARALD \VASANT,M;K\åS Biunister h a nd e 1, SKILXAiiE* 4.

IHodcrna sirabattar
samt blommor, band och alla sorters hatt-
tillbehör irikt urval till billigaste priser hos

Firma H. Ellmin.
9 Alexandersgatan 9.

Hulsita Clrtirfs
Smörgåsaffär

491Michaelsgatan 2. Telef

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar ernottagas tacksamt

JULIUS SJÖGREN
IttiKaclsgatan 4, Centrals bus.

Ylle- och trikovaruaffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland för
JÄRNSÄNGAR ö. MADRASSER.

Betydligt billigare än de utländska.
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgataii50.
EMIL REHNBERG.

OBS.I Fullständiggaranti.

i
' ' ~i I

® Franska Lifförsäkringsbolaget g
1LURBAINE,i

Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.
|| Garantifonden: 98 miljoner Frcs. gg
(Äfö Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- ggto;S? ringar af alla slag. Genom samarbetemed

sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
■f(K) baiue et la Seine beviljas de försäkradevid cgV

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, W
hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för-

-Äfe i'krade ocli hans familj, som ock de per- g}»
s^ner, med Inilka han stär i affärsförbin-

!$S delse för den oundvikliga förlust, som en 52^
sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-
leren olyckshändelsemedföra. Bolaget efter-

>5^ skänker nämligen, såsom allmänt bekant, %S(/
(^ premierna tor hela sjukdomstiden och utbe-

taiar 8/4 a*' kapitalet, om sjukdomen är obot- j*jv
lig och resten vid dödsfall. «5^

Bolaget FUrbaines försäkringar äro @h
x§f därför särskildt att rekommendera förher-
{0 rar affärsmän, da det gäller att säkerställa
&h större affärsföretag genom lifförsäkring,

emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- g*!
■<$& samma störingar svårare sjukdomstall all- >*&y
tfK& tid medtöraoch hvilka ofta nog bringa bor-
rf§t ges- och förlagsman stora förluster.

För dessa väsentliga fördelarerfordras '^S(J
uji| icke några extra premier utan endast att OJV>g? den försäkradeafstår från den årliga vinst-

andelen. S/:
(jJ5| Generalagenturen:HelsiDgtbrs, Mikaelsg 1 ®J)

É @arlvon tXnorring. ||

ivtuvfiviivf
Den enda värkligt praktiska SKIUFMASKIN

som finnes är

lIA fl31OND.
som skrifver såväl rysk som vanlig1 skrift.

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien

HAGELSTAMS BOKHANDEL
(Hotel Kamp.)

-4"¥^

Inom maj månad utkommer dubbelhäfte
af tidskriften

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

BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningipartioch minut afendast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2

Ständigt lager af färdiga
BARIKLABER.

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

MARIEBAD
Mariegatan 13,

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

Telefon 20 27.

J&.13. tieloolaget

mus
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.

Uti Fredr.Edv.Ekhergys
Ciffarrhanäel

(Ekbergska huset) Alexandersgatan 52,

finnes ständigt lager af färska

Jjauanna CiÉ ajPl?cl?
från 40 penni till 3 mark per styck

ENGELSKA SKRÄDDERI- ETABLISSEJIENTET
V. C. Branch.

N. Esplanadgatan 19 Privatbankens hus
1 tr. upp

Rekommenderar sig
hos den ärade

publiken

m Specialité.
Dräkter för sa=

longen
Telefon 13 75

Programbladet
Programbladet h.ir åter att anteckna

ett ärorikt är till sinamånga löregående.
Såsom kvar man minnes förbjöd »ven-
ska teaterns direktör af för oss obe-
kanta skäl Programbladets försäljande
inom teaterns hälsade murar. Vi
låta oss emellertid icke häråt förskräk-
kas, utan har under s-pelårets lopp
gratis lätit utdela detsamma utanför
teateruhvarje representa-ionsnfton. Det
bar varit en .strid ja lil och död un-
der denna intrigens och den vilda kä-
bblens säsong, men vi behöfva väl
knappast säga. hvein snra vni:nit vik-
torian i detla prograukrig.

Segern tillhör Prog ambladet, och
är det oss kart att. samtidigt som vi
tacka våra högt ärade unnon-örer,lä-
sare och gynuare ior det förgångna
spelåret, kunna meddth det vi likt en
fågel Phoenix återigen dyka upp inästa
höst inom svenska teatern, med alla
de rättigheten, som uiider tidigare är
kommit oss till del. SjalrTailet kominer
Programbladet cek af innehålla pro-
gram för Filharcnonis&a sällskapets kon-
serter och fiuska teaie n, med ett ord
affischer tör alla bättre nöjen i var

stad. För öfrigt blir bladet lika sorg-
fälligt redigeradt som hittils; och kon.-
ma att innehålla original teaterkorres-
pondenser och notiser från världens alla
väderstreck, lätt lästa kröuiketter och—

ijär hälst säönskas
— dunder-puffar

för herrar annonsörer.
Och dir. Arppe? Ja han reser åter-

igen till sina kära landskusiner, dem
han rätteligen aldrig bort hafva öfver-
giivit.

Men —
de mortuis nil nisi bene".

Redaktionen.

—«""►—

Teater och musik
— Direktör Ranfts teatrar spel-

året 1899—
1900. Teatervärksamheten

på Svenska teatern och Vasateatern i
Stockholm samt på Stora teatern i
Göteborg kommer att under stundande
spelar upprätthållas genom den drama-
tiska och lyiiska artistpersonalens för-
delning i tre olika afdelningar. hvur
och en med sin särskilda repertoar:
skddespelsofdelningen för det högre dra-
mat och karaktärskomedien: Jcomedi~ och

tstspelsafdélningen för den genom titeln

IFotografiska Handels- och Fabriksaktie-1
bolaget i Finland Helsingfors.

IFotografiska artiklarI
OCH

Fonog-rafer.

angifna repenoaren; samt den lyriska
afdelningen för opera-comique och ope-
rett

Skådespelsafdelningen, som under
september— november månader uppträ-
der på Stora teatern i Göteborg ganw
december 1899— maj 1 900 pä Svenska
teatern i Stockholm, äger följande ad-
ministration och personal:intendent hr
Harald Molander; sekreterare hr E.
Kilsson; andie regis-örhr O. Malmgren;
skådespelare hrr E. Hillberg, Avg.
Lindberg, Svennberg, Riego, G. Ranft,
Olsson, O. Johansson. G. Hillberg, A.
Södergren,Sternvall, Vahlbom, S.Malm-
gr-u och O. Dahlberg. Skädespelerskoi
fruar J. Häkanson, L. Sandell,E. Hjort-
berg, L. Boström, fröknarna G. Lun-
deqvist, C. Gottschalk, E. Friberg, L.
Håkansson, LQjman, Rising samt nu
Carlander. Sirflö.-i fru H. Richnau,

Bland stycken, som under nästa sä
song komina at: uppföraspå de Ran t-
<ka tf-a-rarnes dram--.ti-ika afrielnicgar,

kunna nämnas nKung Lear", Johann-
es" af Sudermann, Sigurd Jorsala-
far" af Björnson, Det otroligaste",
sagospel af K. É. Forslund, „Stora
syster" (L'ainée) af Lemaitre, Sapho"
af Daudet. af Lavedan,
Damen från Maxim" af Feydeau och
Nihilister".

Komedi- och lustspelsafdelningen, som
uppträder pä Vasateatern i Stockholm
september 1899— februari 1900, samt
mars— maj månader pä Stora teatern i
Göteborg, äger följande administration
och personal: förste regissörer direktör
A. Rantt och hr A. Bosin; andre re-
gissör hr V. Bentzen. Skådespelare
hrr A. Ranft, O.Byström,O. Eliasson,
V, Lundberg, Nyblom, Lambert, Laven,
Bareklind, Strandberg, Gr. Lundberg,
Olin och ColliaLder. Skådespelerskor
fröknarna A. Rustan ccb H. Borgström,
Fruar H. Olson, H. Lambert och L
Lundberg, aamc fröknar G. Hjortb, J.
Magnusson, M. Johaoson, F. Michal.

UL. ... U ;..

är den bästa velocipeden

Sieiids t röm5s



AXEL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch. Gnidmedalj i Paris 1889.
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Vi tillverka som specialité

Cafvciramar;Flyttnings-
Realisation eleganta mönster och noggrant arbete

Ramlister från egen fabrik istaden
Vi utföra dessutom alla slags

Förgylleriarbeten till billiga prisertill betydligt nedsatta
SVEN STRINDBERGpriser. C:o.

Från 1JuniN:o 37 N. Esplanadgatan
DessförinnaniCentralpassagen.

Hela detnyinkomna vårlagret
inberäknas Alla nationers

■i slutförsäljningen,
Jnipåga^Lela våren. Hattar
monteras gratis!då materialen Fla^ot?köpas hos mig.

på beställning och från lager hosKonrad Björkegrens
Dam= och modeaffär, Sven Strindberg.

snedt emot Brandkårshuset Telefon 15 81
Från 1Juni, Alexandersg. 21

Dessförinnan Acdreg. 22

Begär priskurant

QOOO Internationella Olycksfallsförsäkrings
Borgå-Porter.

I
"^ Champagne $5
jjj Mont de Bruyére
A säljes iminut hos de flestaHerrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- jS*
,y tioner. Partilager hos

fl Ernst Tollander. £"W 5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. 7^

**§:s"s£* Stor -:::-€: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.
pioc. 10,i5&. 20 proc. rabatt.

©Scai 3

- =
lj^__ £fpfå '*» B

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

derkjolar m. m

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

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

Th. Neovius.

Hulda Lindfors
Korsett

Sundhetslif

Helsingfors, Berggatan 10.

Ledig annonspla*

V.Re^nders

$Vin
,Wilhelmsgatan Nio 4,

L. V. Relander. Telefon 1803
lnneh

i

M. Caspér och L. Olsson. Sufflör hi
B. Hallberg. Bland stycken, som kom-
ma att uppföras, märkas „Catherine"
a* Lavedan, Damen från Maxim^i%deau, Nihi!ister' in. m.

Om den lyriska afdelnii ■■ i
september— novemberuppträderpåsven-
ska teatern iStockholm, under decem-ber 18(J(J— februari 1900 på Stora tea-
tern iGöteborg samt under mars

—
maj

"Ballader pä Vasateatern i Stockholm,
Komma närmare meddelanden att fram-
deles offentliggöras.

Svensk Henningsturné. Den
danska skådespelerskan fru BettyHen-n'n9S ämnar företaga en turné till
&tockholm och Göteborg samt därvid
"PPträda å Dramatiska teatern därstä-es' Början sker den 1 juni,och kom-
"a tre föreställvingar att gifvas, hvii-
ka3 program upptager: Brieux' skåde-W .Barnet",Arthair Schnitzlers KJ93r

(Liebelei), Holger Drach-anns Pup|, Pup|eog Öommerfngl" samt
xel E. Betzonichs „Guldkarossen".
ru Hennings åtiöljea af en del arti-
tjr.hän F°lkelheatret. Särskildt om-

f fru Anna Larssen samt turnénsl6darp> Hellemann.

som

Da Afliden dansk teaterförfattare
danska författaren Axel E. Betzo

Vällagrad.
Välsmakande.

Efterfrågad.
Omtyckt.

\#\iy^y%j#\ä&^& \iy\iy

Bamßrini étestaurant.

nick har aflidit ien ålder af nära 48
år. Han var anställd å danska stats-
banornas statistiska byrå, men sysslade
på lediga stunder med författareskap.
Han gjorde sig ett namn sär.skildt ge-
nom sina dramatiska arbeten Stor
i Skröbelighed" och „Guldkarossen".
Dessutom har han skrifvit de ännu
ouppförda styckena Karons Baad" för
Dagmarteatern och Hummerdaasen"
för Folketnatern.—

4*+—

Notiser.
-J. Rosa Bonheur afliden. Enligt

från Paris ingånget telegram har den

berömda djur- cch landskapsmålsnmm

Rosa Bonheur iförgår aflidit, nära IJ
är gammal. Född i Bordeaux den 22
oktober 1822, åtnjöt hon den iorsta

undervisningen at sin fader, en an3edd
eckningsläSre. På »Ä«jU»gjn

uppträdde hon fön-ta gången 1841 med
lvä sma diurstycken. Under de därpå

följande 10 aren arbetada hon t.aget

el vann allt mera erkännande tor »na

å stor kraft i fargbeb.ndl.ng och teck-
nLg utmärkta landskap och djurstycken
s mt eröfrade framför allt genom sin
21i.Häatmarknaden", «m fin-

nes i National Gallery iLo-*, ' .
.» j i, j i ganska ma-framstående rum bland der

larkonstens utöfvare.

&t och annat.
miérésa, den under franska kejsar-

dömet så firade chansonettsångerskan,
har under beskydd af ingen mindre än
den nyligen aflidne onkel Sareey själf
ännu en gång uppträdt, den allrasista,

vid en föreställning, som gifvits å en
liten varietélokai i Briiäsel.

DåThéréaas nummerkom, framträdde
Sareey och uppdrog en liten skildring
af Thérésas lif och konstnärsskap.
Därpå visade sig den gamla Thérésa,
orolig och darrande. Hon var klädd
i en svart sidenklädning, prydd med
dyrbara diamanter.

■ Hon började sitt föredrag, men hon
sjöng icke. Hennes vackra bröströot
fans icke mer. Hon försökte icke ens
att antyda melodien. Hon framsade
visan, men hon gjorde det med en yp-
perlig gestikulation, en renhet i diktio-
nen och en finess i nyanserna, hvilka
nu säsorn alltid Jörlanade hennes sån-
ger en utsökt konstnärlighet.

Hennes foredrag af La glu" bragte
Ipubliken i entusiasm. Eu bedömare

säger, atr, dä hon framhviskede moderns

replik Gjorde du digilla,mitt barn?",
återgaf hennes ansiktemoderskärlekens
innerlighet pä ett sätt, som gjorde vi-
san till något af det skönasteman kan
få höra

Till slut bad publiken att få höra:
Les canards tyroliens", men Thérésa
svarade med en sorgsen min, att i den
visan betydde musiken allt, och hon
kunde inte sjunga mer"

En ovanlig teaterföreställning ägde
nyligen rum i Helsingborg, då första
akten och fcrsta scenen af tredje akten
utaf ,,Advokaten Knifving" uppfördes
af 10 å 12 ars gossar och fickor, barn
till ryttmästare Peyron, grefve Ehren-
svärd, doktor Bogren ochgrosshandlan-
den Abron

Pjäsen gick af htapeln hos general
Peyrons, och att öfvervara densamma
voro släktingar och bekanta till de små
skådespelames föräldrar inviterade mot
skälig entré. Behållningen at den lilla
nätta föreställningen uppgick till 32
kr., som ötverlämuats till Stenbocks-
fonden

Initiativet till det hela hade utgått
frän de teiua själfva. omtalar N. D.

"■—*►- "

*On p a f afciiöij

Aktiebolaget iWien
meddelar billigast olycksfallsförsäkringar.

Generalagenturen Tor Finland: Mikaelsgatan I.
(L'Urbaines kontor.)

Bodega Andaluza.
N:o 28 Unionsgatan N:o 28. Telefon 2158.



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

Brunnshuset.
Onsdagen den 31 Maj 1899.

Direktör S. Lewy's
Orkester.

Program.

Landjägor-marsch Rixner

Kéler-BélaOuvert. till nßomantique
Kiinstler-Leben, vals Strauss

Nesvadba,Loreley-Paraphrase
Kueip-Polka Fahrbach
Spanische Tänze Hoszkowsky
Potpourri ur op. Ernani" Verdi

Paus

Bach,Final ur op. „Luftens Dotter"
Lach-Rlieinländei Schulze
Am meer Schubert
Kurz und erbaulich, Hum. Potp. Schreiner
Slutmarsch

ii
|| Brefpapper
s|§ rikhaltigaste lager af utländska och inhem-
j|!| ska sorter, linjerad'- 0.-li < >]i n i<■:

- :''^J
Firmatryck, utföres billigt.

Dahlbergs Pappershandel
Alexandersgatan 15.

lUfed högvederböiiigt tillstånd

é af Kejserliga Ryska Mcdi-
cinalstyrelsen i S:t Petersburg

af framstående bakte-säljes det
riologer vitsordade och häriatills
oöfverträffade bakteriedödande
medlet

st
Förtände

i de flesta
magasin i

Finska Bo
burg

Wilkens &

Kontor

S:t
Liteini

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

Brunnshuset.
Torsdagen den 1 Juni 1899

Direktör S. Lewy's
Orkester.

Program.

Under Stjärnbaneret, marsch Boch
Mia Bella, vals Roeder
Fest-Ouverture Leutner,

Souvenir a Madrid, mazurka Fahrbach
Serenad Moszkowsky
Fröken Chic, Polka Rinke,

Bellmansmelodier Söderman

Ouvert. till Komantique" Kéler-Béla,

Gnistrande stjärnor, vals Waldteufel,

Solo för Clarinette Bianchini
Finska Toner, Potpourri Lewy

Slutmarsch

Ang. Ludv. flartwall.
Sadu a 20 p:i

Mineralvattenfabrik
Elvira å '5 o7

Heliisgfon, Alexandersg. 26,

Telefon 169,

Tillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj, Modeen.

hos

Franska Lifförsäkrinpbolaget

Ledig annonsplats.

mas och munnens vård *
Äapotek och drogvarv- Jt
■hela Ryssland samt iS
[khandeln i S:t Peters- m

I Nederlag *
Petersen,S:t Petersburg. B
hlutowz, Moskau. M

[Petersburg,
Iprospekt N:o 15. år
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Jacob Reincke
'"'IiniWiWHIMIHIIIII

H:fors 1899, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri,


