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Tidning för Helsingfors

IMya glasmagasinet Teatrar och Konserter.N. Esplanadg 37.
Oscar Ålexiz. Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 42 Onsdagen den 5 December*** DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. ***
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan

Jakob Liungqvis Svenska Teatern. 3.b AteFotom ier
Alexandersg. 19

ng. fr. Hagasundsg. 2.)
Onsdagen den 5 December 1900

kl. 7,30 e mTelefon 2453
Förandra gångenomsorgsfullt och till billiga

Ut fotografiskt arbete såväl
n utom atelieren DEN RÖDA KÅPAN.Rya Capisseri= (La robe rouge)

# * affären * * kåclespelifyra akter af M. Brieux. Fri öfversättn
K. Wetzer.

hagasundsg 2. Celef. 3201
Personerna

uzon Herr Svedberg
Malmströn
EngelbreclW obs.! Ullgarn stort sorti-

ment. Uid partiköp rabatt.
hepare

ndoubleai
StavenowBouzule

leui*i.Kondftori adarr

40 Alexandersgatan 40 terai-c
Prk Svanströn En— —

r Telef Vanetta

Btchepares r

&^»s&€€€€€6e
Frk Viklundru I

Bcilha Va l'"rk Alimanlsingfors Elektriska
Belysnings Åktieöolag

Bunera

En vaktmästare
asärngatan 27- Telef. 916.

erar elektrisk belysni 10, e. mBör ',80 ocli slutas omkring b
äljer elektriska ma erialier.

07££»^€€€€»e otooral ltclier, FabiansgatanSundström

MAGASIN DU NORD.
abia För§älj-

n<n£s-,Maåa§in, A, W. Eklund # Co.
J^> Vin- & Spirituosahandel. JU)Inneh. Q. F. Stockmann)

2, Hotel Käir adsgatan 19Glot;

tällning af fabrikens

sserviser, Kaffe- & Téserviser,
Blomkrukor, Vaser m. m.

* * lul expcsstion i €dlundska * *äfvensom af

littala Qlasbruks
ingår, såväl enkla som slipade ****** boßbdtidcltu »""♥;"■"

Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,
Kannor, Ostkupor m. m

& Lifförsäkringsaktiebolag:,SKÅNE", Brand-

ATELIER A.POLLO.

T=3

V v

SVEA"
Brand &. Liffcrsäkrings

Aktiebolag
Kontor

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228
J. N. Carlander.

1900.

6, Telefon 2770

f

Äug. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors Telef 169
DillvärkDingen står under kontroll af

FilosofiD:r Hj Modeen.

Olga Buiér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238

Westerlunds restaurant.
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

middags servering
kilda rum & Billard

é¥- G. Jabfs |
\ / Yile&TricotvaruafFär i

Esplanadg. 37. Telef. 1727. =

l^ & E
r

I!IIIIi I

öbampagoc

Q.fl.$\an)H)*
© 0 0 få l^citns & e e 0

os herrar vinbaiidlare
och serveraså alla förstakläs

ris restaurationer

E. A. Hjeit

*^**<**4s* «<*<£«

Kontor Vestra kajen 18
C. F. CARLANQER.
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IUinbandcl.
Pmaks Punscb,
prisbelöntmedguldmedaljvid
många utställningar. Högsta
utmärkelse hederspris(Diplö-
me d'bonneur) vid utställnin-
gej^^Bordea^^W9s^^^^ Jj

MiddaaskTnsert H6tel Kamp Af t oTkUls er tmiuudgbku ii c i i å MusiksdMapet .coiombo■■. fran kL 8 e mfrän kl. 4—6 e. m. ; . 1
—

*C. P. DYEIIBAHI Fotografisk Ätelier.
(Catanis hus)
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Harald Wasascjernas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4
Städernas i Finland

Brandstodsbolag Tilbarmoniska Sällskapet.
for lösegendom

1 försäkring-ar iga pre Corsdagen den c December 1900
lee*are iItolassäkrings -art ir vari 33:dje

Osksr Hakulin
-tu Alexandersgatan Populära Konserten

Program:
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J. I' 11. ..S;n
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Hattar
af

felb & filt
Höstmössor » * * » »
» » "» t Wintermössor.
af krimskinn astrakan, bisam. nutriam.m.

fbi-

herrar och damer,

Muffar & Boas, hos

Jofy. Wecß§cll,
30. Unionsgatan 30.

Paus

■>. Ouvert Mende]

Scerz

hr. Selim Palmgren

— — < C
t. CB s. Förspe]ur op. Lohen iAkt 111) \\

S B (hr. Tli. Nordin.)
t—,

"
LO. Fa Napravnil

(T

oc^
Den enda värkligt praktiska SKKIFMASKIN

som finnes är€. fl.Knapes Skrädde- HAMMOND.rictabiiscmcnt. som akrifver såväl rysk som vanlig skrift
Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o

BODEGA ESPANOLA(Etablerad 1883)
Helsingfors

Försäljningiparti och minut afendastäkta utländsk
Viner &

Spirituosa

nya Karngarderobcn

■■Dulumäilnina:«">.
■Ssö2

j\SSA(ffi af Leksaker och Barnkläder*
K. F.Larssodi
mig

anären
U'ies all

21 Alexandersgatan 21.
Sedan stor prisnedsättning på samtlij

förekommande artiklar numera egt rum, ii
mänheten att vid behof af
Möb'er, Möbeltyger,Mattor, Draperier.Lampor
göra besöki vår affär och hoppas vi kvm
fredsställa ärade kunders anspråk medvårs
priser. Aktiebolaget IRIS, 21 Alexani

Vaser etc.
■ fullttill-
mvarande«g 21'.

Första Ilysska Försäkringsbolaget
grundadt 1827 Generalagenturen

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

Eis rfors Nya MnsikhandeL
Fazer & Westerlund

Tel. 1431, Fabiansg.16
Nu inkommet stort nytt lagei

Flyglar
Pianiiios

Harmonier
Rekvirera vår nya piano ocl

katalog, som sändes franco pä ht

|Speciala^i^öM{orsetter
nbrika'

ichetter

Akta

Viner och spirituösa
direkt inporterade från utlandet

Hjelt & Lindgren
S. Espl. gatan IS

C.E. LindgrensBorstblnderiaffär,
Alexandersg. 46 Centrals hus

Alla sorters finare ochgröire Borstar&, Penslar,
Tamburmattor & Rottingpiskor,Toilettvålar.Amykos.Par-
fymer. Badsvamp, Kammar af alla slag Speglar & Toi-
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker, Cigarr-
& Cigarrettfodral m. m. tillbilligaste primer.

'— -
■" -^

b) 'I
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Stu

Paus

gnej

Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

Svenska prisbelönta & andra utländsk
ter ialla storlekar samt prislägen.

Största urval af korsettfjedrar & pla
till billigaste priser, hos

O. Grundström
?\ 4*4f4?4*4*4*4!5*4! N:o 48 Alexandersgatan N:o 48

KW * ~ä Sä (Va til] vänne i utlandetT\rjhr)d i Bilder,
innehållande 186 vyer i stort format fråihela vårt land med text på svenska, lin.sk:.
t v.» k < ;elska, franska och ryska

Pris Fmk 29

Genomskinliga kuvert,
Finska vapenmärken

Hlcxanaersfldtan 17.

OperakälSarens Restaurant " la ca" ncla d;^l^— = : till högre nnspr. Aitonkoncert fr. kl. Vof— ii
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£ovis de Salignac & Co.

Cognac.
Svenska teatern

Imåndags gafa premierenaf en mo-
därn fransk tragedi: Ben röda kåpan
af M. Brieux. Pjesen handlar om ett
mord, som blifvit begånget och för
hvilket en fullkomligt oskyldig blifvit
anklagad och nästan häller pä att bli
dömd. Han blir i sista minuten fri-
känd men hans hem, hans egendom
och hans familjelycka bli genom den
långa rättegången och de många tra-
kasserierna totalt förstörda och förin-
tade. Styckets tendens går ut på att
visa hurusom domare- embetskären i
Frankrike ofta handhar rättskipningen
i hufvudsakligt syfte att själf vinna
prestige och görakarrier. äfven om an-
dras egendom, lycka och lif därvid
sättes på spel. Det område på hvilket
handlingen rör sig, är följaktligen myc-
ket begränsadt och såsom sådant helt

naturligt nästan fullkomligt obekant för
icke fransmän. Denna omständighet
gör att första akten, exposén, största
delen af andra akten och äfven tredje
akten med sina långa förhör och ran-
sakningar förefalla oss utdragna och
tröttande, oaktadt de icke blott äro ty-
piska för det franska rättegångsförfa-
randet utan därjämte fullspäckade af
kvicka och träffande allusioner på fran-
ska politiska och andra förhållanden,
som alldeles eller till största delen ge-
nom vår obekantskap med ämnet gå
oss förbi. Däremot äro de tre senare
aktsluten, i all synnerhet andra och
fjärde aktens, fulla af dramatiskt lif
och af storartad effekt.

Spelet var öfverhufvudtaget godt,
men vi saknade på de flesta händer
den förmåga att öfVertyga publiken
som endast grundlig bekantskap med
ämnet kan förläna skådespelaren och
som i denna pjes helt naturligt saknas.

»©FesccDf"
Södra Esplanadgatan 2

(Invid Salutorget)
Endast de roller, som äro allmängiltigthälna såsom bonden Etschepare (denoskyldlgt anklagade), hans hustru VaYanetta och moder samt prokuratorn Vag-ret blefvo för oss fullt lefvande ochbegripliga och återgåfvos äfven syn.nerhgt förtjänstfullt. Dea kvinliga huf-vudrollen lanettas, som bildar stycketsc ou och som så godt som ensam ärstånd att skänka det framgång härstäd6S' ätergafs P» ett rent af LZIÅt

sätt af fröken Swanström. Det var
intelligens i uppfattningen, konsekvens
i bvarje obetydligt noment af framställ-
ningen och de upprörda tragiska sce-
nerna i slutet af andra akten och i
fjärde akten gåfvos med en eruptiv
kraft,som värkade rent af förkrossande
på publiken. Också smattrade efter
andra aktens slut en bifallssalfva, sådan
den sällan förekommer, och fröken S.
fick mottaga tre vackra blomsterpjeser
för den öfverlägsna prestationen. Kläd-
sel och maskering voro ypperliga.

Herr Swedberg;, undersökningsdoma-
rn Mouzon, hade anlagt en god mask
och spelade äfven mycket plausibelt.
Han skall säkert lyckas göraden sam-
vetslöse lycksökaren och vivören tyd-
ligare för publiken, dåhan hunnit blHva
säkrare i memoreringen. Osäkerheten
imåndags gjorde långörenaännulängre.
Etschepare återgafa förtjänstfullt af
herr Engelbrecht, dock hade vi gärna
velat se litet mera passion, litet mera
sydländsk glöd och kraft hos den het-
lefrade bonde, som fyra gånger blifvit
dömd för slagsmål och knifhuggning-

Herr Malmström prokurator Vagret
gjordes mycket förtjänstfullt och det
kraftiga slutet af tredje akten med herr

l:ma Inlaid Linoleum
A. B. Wicander & Larssons

O O nederlag 00000
Richardsgatan

o
3



AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj 1898 i Paris

SUOM. TEAATTERI

Keskiviikkona Joulukuun 5 p:nä 1900

KOEOPETTAJA.
(Der Probekandidat.)

i nävtelmä. Kirjoittanut Max Dreuer4-näytok
Suomentanut Benjamin Leino

Henkilöt
Filos, tohtoriFritz H

Oskari Saloapettaja realilyseossa
tmann, enti-lMalte 1

Benjamin Leinotaja.
Luise ii an, pesulai

istaja. Olga SalotokS
Maria essler, kansakoulun-

atar, heidän sukulai-
Hilma Rantanen

von K
kou arkastaja Konlunen- Taavi Pesonen

liovimuuBrokelma:
rarimes ja tiiliteh

ätaja.
kelmann

Aleksis Rautio.
Mimmi Lähteenoja
Olga Leino.Rouva I

Gertrud Brokelmann . .
TohtoriEberhard,reaalilyseon reh

p^f^äo^^^n!ÖTzé!^^^^^^^Tilmil Falck.
Professori Vollmiller ' . ■ . . . lisakki Lattu.
Yliopettaja Störmev.... - . .Otto Närhi.
Pau) Benefeldt, apuopettaja . . . Knut Weckman
Hirsekorn, koulun vahtimestari . Eino Salmela.
Hans Dewitz, koulupoika ....Tyyne Finne.

Jsia, herroja, opettajia ja koululaisia.
pikkukaupungissaTapa

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2 B

Julius Sjögren
Trikot och yllevaruaffär

KAISANIEMI RESTAURANT
skaper & tillstÄlluinea]

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

kkostymer, Paietåer och Benkläder för fesi
och hvardagsbehof förfärdigas snabt och on

allt.
Godt material, fin snitt och skickliga arbetare

Priserna särdeles moderata.
Färdigakostymer, paletår och benkläder på
Frackkostymer uthyras.

Beklädnads-Bolaget A.alto &C:o
B&ngatan N:o 9. Tel. 15 05.

Ivar Schoultz

Boulevardsgatan 28

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Lördagen den 8 December kl. 8 e. m

Abonnement N:o 3
För första gängen

Derkinprnt
Folksk Axeloh dans i 3 akt

it' C R. LittmarkAnrep. Musikei

Sven Jonssoi^^LgHn
ns sor studen

ergs

Nt /

Mor Katrin^^^ÄLasse. HHH
Olle Lek
Stina, hennes pigi
Stål, brukspatron.
Selma, hans dottei
Mamsell Bom. guv«
Ingeborg, vallflicka
usting. f. d. soldai
En betjent.

kyrkovaktare, boi

Folk af bada könen.
Händelsen tilldrar sig invid Lekhytte by i Väster-Nerrike
Emellan l:sta ses två månader och

2:dra och 3:dje omkring ett år hafva förflutit

Representationen börjar precis kl. 8 e. m. och slutar
omkr. kl. II e. m Dörrarna öppnaskl. '8 e. m.

Blåa biljetter.
Biljetter säljas alla hvardagar iThé=

handeln midt emot Svenska Teatern (Ar-
gos hus) samt representationsdagen äfven
å Studenthuset fr. kl. 5 e. m. hvarjämte
de ock kunna abonneras per telefon 20 99.

4V

visit

Jll\ fißftUftHßr'^ Skrädderietablisemcnt &■ Klädeshandel/I"♥Vll\"l/l//ll/i« v 21 yniOnsg. 2|, f. d, f. nvbcrgs skrädderi

Tobaksfabriken

SAMSONS" W
Tavastehu^ilWerkmngar rekommenderas åt tobaks-

Hnasinn-. ..Samson I". ..Samson 2"känna:
(Tram ken) och "1899

iommissionslager iHelsingfors hos
Frans Lindberg.

Uexandersg. 52. Telefon 2658

öambrini Rcstaurant.
Sivori & * *
& Merikannon

Wiipurissa |Helsingissä
Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.

Tel. 5 42. W Tel. 29 22.

Ptanomakasiini

M:s effektfulla slutscen och sorti-replik
framkallade lifliga applåder.

Fru Bränder gjordeEtschepares mo-
ders lilla rol med naturlighet och san-
ning, hvaremot herrar Ahlbom och Ca-
stegren icke lyckades göra deputeraden
Montdoublean och generalprokuratorn
till annat än högst konventionella tea-
terfigurer, något hvartill dock äfveD
författaren till stor del bär skulden.
Ofriga biroller sköttesnjutbart och herr
Ti ■ tf

tiultmans sekreterare varmycket lyckad
°ch rolie.

i ha icke sett eller läst det fran-
ska originalet till Den rödakåpan, men
tro oss dock ha anledning förmodaatt
översättningen möjligen icke värkställts
med tillräcklig omsorg och urskiljning,
att döma däraf att på en mängd stäl-
len förekomma osvenska uttryck och
språkliga oegentligheter. Se här några
ex^mpel. Iförsta akten är det fran-
ka uttrycket quinze joursöfversatt med
emton dagar. På svenska säger man
°r att beteckna två veckor eller en

oalf månad fjorton dagar. Om en un-
derordnad på franska talar tillenöfver-«<inad så kan han säga t. ex. moncher procureur" men på svenska skulle
,an knapj,ast tillåta sig att säga: min
kare prokurator. som låter altför för-

troligt. Iandra akten säger någon
att han ansåg den mördadegamle man-
nen vara en tjuf. Ioriginalet står
tydligen voleur, som visserligenbetyder
tjuf, men som också betyder en som i
handel söker komma sig till oskälig
vinst, en prejare, skinnare, flåbuse,hvil
ken betydelse här bort komma till an-
vändning. Uttryck sådana som: förstår
ni inte franska!? uti en pjes som spe
las på svenska värka komiskt. Det
hade med lätthet kunnat undvikas, då
det ju icke har någon betydelse för
dialogen eller handlingen. Men nog
med exempel. Vi skulle icke ha gjort
helaanmärkningen,om vi icke dennagång
gått till teatern med anspråk på att icke
behöfva sitta och observera de uti de
vanliga,svenskadussinöfversättningarna
förekommande klunsarna.

Den röda kåpan kommer nog, tack
vare de dramatiskt mättade, skakande
scenerna, att gifva flere fulla hus.

-«""►-

Notiser

Ett nytt skådespel »König Arthur*
af den unge elsassiske författaren Fritz

Lienhard har med stor framgång upp-
förts å Neues Thea'er iLeipzig. Det
spiiituella styckets tendens är riktad
mot den nutida njutningslystnaden.
Karaktärsteckningenprisas som särskildt
lyckad.

Wagners rönte en-
tusiastiskt bifall vid förstauppförandet
å Nederländska operan iAmsterdam.

* **
A hofteatern iKarlsruhe rönte den

nya operan Die Rosenthalerin" af
Anton Ruckauf, libretton af Lammer-
mayer vid första uppförandet ett väl-
villigt mottagande. Som ett särskildt
företräde hos musiken har framhållits
den förträffliga behandlingen af sång-
partierna.

Ett skadestånd på 100,000 rubel for-
drar den italienska dansösenLina Cam-
pana af direktionen för kejserliga teat-

rarnaiS:t Petersburg. Dansösen biet
nämligen kallad till kejsarstaden men
hennes debut på den kejserliga scenen
korn emellertid icke till stånd och man
bjöd henne i godtgörelse härför 3,000

rubel. Signora Campana lät sig där-
med dock icke nöjas och begaf sig så
till Paris, därifrån nu ersättningsan-
språket kommit direktionen tillhanda i
form af stämning inför rätta. Hon
motiverar sin fordran med att direktio-
nen genom att hafva inställt hennes
uppträdande skadat hennes konstnärs-
rykte som ballerina. Att företräda
hennes intressen har anmält sig en
framstående jurist och författare iS:t
Petersburg. * *

Wiens teatrar. Det nya lustspelet
nDie strengen Herren" af Blumenthal
och Kadelburg väckte bifallå Deutsches
Volkstheater om det ock icke saknades
yttringar af misshag, skrifver en re-
censent.

—
Myckfn munterhet väckte

å Raimundteatern den nya farsen nDer
Frauenarzt" af Pferhofer.

-«""►
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Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag

Kasarminkatu 27 Telef. 916

Toimittaa sähkövaloa
Myy sähkötarpeita

GOOOOOOOOOOO O
Mineralvattenfabriken

§anifa§
rekommenderar sina tillvärkningar

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

OOOÖOQQQQQQOQQO

=Rekommenderas
Uälsorteradt lager af prima beklädnadsmaterial

Största och bästsorterade lager i
Jinland af alla slags

.Möblei?,
till allmänt erkändt billiga

¥ lobn Paiscbeff,
B:fors, Brunsg

OBS.! Cill landsorten san

V des fritt emballeradt samt ned
köTdt till järnväg eller ångbåt

f#f#Ä gftf#Ä
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Fista Strå- kFiatt-
fatrits Attiftlapt

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus

Prlsbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödarkolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och. rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

'gi vidK.D:r E. Selander, Docent ibakte
Karolinska Instituteti Sto

elsov&rdDt Axel Holst, Professor iallra
vid UniversitetetiChristiai

D:r F. Huedpe, Professor iallr
vid UniversitetetiPrag. leleovåri

ssor RD:r R. Bassenge, Assistent vid
Kocns InstitutiBerlin.

D:r Girand, vid Municipallabora Paris,

D:r M. Raskina vid Professor Afa
ratorium å Kliniska Institu

■fts labo.
St, Pe.

tersburg.

1Farma'D:r K. G.Kuylenstierna, Assiscen
ceut. Institutet i Stockholm,

Drog-Finnes till salu å Apotl
affärer m. fi. ställen samt i

Helsingfors Tekno Kemi
boratorium SödraEspla

<a La-
adg. 8.

&&mw&ioiimwko&ois*
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Prima"
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Hotel Kamp.
Sång- och MusiksäHskapet

Colombcx"
Onsdagen den 5 December 1900

Program

Spans [,Ve
Ard
Jesi

sk dans N

Kers

;at S
iiTribcet aäure

1 S ti.a. Marietta
12. Vasa a Colla

Ledig annonsplats

V Smakfulla och vackra

Största och rikhaltigaste lag-er.
I Mycket billiga priser.

$ Dahlbergs Pappershandel, $
v ASexarcdsrsgatan (5. $" Narra Esplanadgatan 23. »

a,ndlande

Ernst Toilanrier
5. Magasinsgatan 3, Tel. 18 43,

Sedan »ärmegaspriset i Helsingfors nu-
mera är nedsatt till 15 penni pr kbm.

d. v. s. till samma pris, som hålles i ut-

rawa^T^
ten att "£& -:t

Koka med gas,
det billigaste renligaste

kvämaste bränsle
e-
<tt
,rekanavater fr

Gasverket

floki UäTt)p

TabSe dhöte k!. 3—6 e. m.

Widdagskonsert k1.14-6e.m.

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m.

Helsinefors, Hufvudstadsbladt-ts^Nya Tryckeri 1900
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►^i Cnampagnj

herr"j finnes i
'i handlare

»
Hotel Käi ip.
Sång- och Musiksal kapet

Colombo.'
Torsdagen den 6 Decembe

Program
Tlie turkish patrol. marsch

Jeveil, vals
4. Pizzioato tu- baletten Sylvia
5. Impromu Hongrois . . .6. La cliute de I'pinn. polka

'■ AViener Blut, val
b. Ouverture till Nabucco
9. Solosång af Sr. Rusconi.
]"" Potpourri ur Mascotte .11. Solosång af S:a Marietta12. Aut den Alpen, polka .

S. Ou

s?et i

rekommenderar

Filthattar

Damer & Barn
Underkjolar

Win£er*bi&asar
Korsetter-, Linnekläder och

Danska Handskar 2:50.
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säljes i minut
Serveras å alla större

tioner. Partilager hos

KM^X^HHSKE^IHSI^WjKi^PCTIiKWKWKi^

Sörnäs
Sörnäs

PiSsener
Porter!

Prima råmaterial
Prima vara.

SörnäsAktieBryggt
m^jMAMUMtäMii^ÄkhågaSEMM

Champagne

Mont de Bruyére

!

(Festsalen.)

R/ t& C*/ C&s

52. Telef. 2178. Helsingfors
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