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A. W. Ekiond & C:o SVEA"
Brand & Liffcrsäkrings

Aktiebolag
Skilnaclsgatan 19. Telef. 310

Välsorteradt lager af
Kontor

Viner b Spirituösa Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228
J. N. Carlander.billiga priser

1899N:o 36
»tt* .,-DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. €€€€*

H. W. LILIUS. Telefon 2770Georgsgatan 16,
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Jakob Ljungqvists

ka itelieiFö OåTiÉ
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg. 2.)
Telefon 2453

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

Julutställninff
Axa Lindholms

Tapisseriaffär,
Alexandersgatan 7. Telef. 638

K. G. Z^efato
Skrädderiaåfär.

Fredriksgatan 40. Telefon 19 14
Lager af fir.a tygeroch färdiga kostymer

m. m. Modernt och omsorgsfullt arbete.

M. W. Schalin.
Not- och lustrumenthandel.

Patiansgatan 27. Helsingfors. Telef. 12 51

Största lager afFlyglar,Marinos, Orgelharmonler.
& orkesterinstrument. Specialitet: Flyglar & Vin-

Carl BechsteiniBerlin

nqfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag I

Telef. 916Kasärngatan 27

Serverar elektrisk belysnin
,ljer elektriska materialier.

«»»^€€€€€e«
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Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 22 November

Inkasso & Fastighetsbyrå.

Svenska Teatern.
"^^^—^\T —^^"

Onsdagen den 22 November 1899,
kl 7,30 e. m

För åttonde gången:

ZAZA.
Pierre Berton & Charles Simon. öfvei
ittning från franskan

Personerna

Adolplie Cascart
Bussy . . . , . VIOI
Michelin. journalist
Dubuisson . . " .
Le Camus
Courtois
Malardot

Augusti.
Duolov
Jules .

-iAdolph
Zaza

Fru Dufresnc
Nathalie. .
Juliette " "

Melanie . "

Liseron . .
Börjas kl. 7,30 och slutas omkri

nas

örns FotoorafiatelierSlllK

fotografiska Randels=
Aktiebolaget i Tinland

$■$$■£ Helsingfors 3s:ss
Fotografiska, artiklar,
Fono&rafer, €rraphophoner

J.
11.

Scioptik ons,

och Medicinska apparater.Röntgen-

N. Esplanadsg

IV.
V Kontorsinredning-ar, Skrifmaskiner.

E&äkriiigsaktieboläg:

Wiener Dam

rlj7 "gr© MTJ tfl^ TT y "V"i.|
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»SKÅNE", Brand- LJI

f^AUadagar Uf) 4 Q K3HIUMiddagskon sJ3j^^^^^^^^^^^^^^^^*^#"^
frän kl. 3 '' ill^^^M

A.TEL-
i ■

ånais

Hr Stavenow.
Hr Rosqvist.
Hr Malmström
Hr Lindroth.
Hr Lindli.
Hr Precht.
Hr Stenman.
Hr Vasilieff.
Frk Svanström

Fru Klintberg
Fru Stavenow
Frk Sundeli.
Frk Andersson
Frk Lindmark.

Prk Åhmai

is ivåra dagar

g kl. lO,io e. m

Fabiansgatan ZI

?abriks°

J. H. Wickels
Vinhandei.

Arraks Punsch,
prisbelönt mod guldmedalj vid inånga
utställningar. Högste utmärkelse he-
derspris (D.plöme dMionneur) vid Ut-
ställningen i Bordeaux LE

Uiner och spirituösa
direkt importerade tV&n ntlaudet hos

Hjelt 6 Lindgren
fnioiisgatan 17~

"__ ■

affärenNya Tapisseri

Största urval

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

®ssä::- Nya Glasmagasinet -;:c-sss»
3 Mikaelsgatan 3

Hir JLlexsiz

G. Tatifs
Ylle & TrScotvaruafTår

Norra Esplanadg, 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser

Hufvuddepot af Dr. Lalimainis vi
derkläder.

Knsamtörsj^ vins & C:o'
a handskaivärld

Kontor Vestra kajen 18
C. F. CARLAMDER.
Alla aftnar

Aftonkonsert
från k!. 8 e. m.

Mikaelsgatan i, Itr

Hr Klintberg
Hr Hultman.
Ilr SwiMlb.T»-

33, i tr. upp
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Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
grudslöjor

kransar, band. spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval hos

Firma H. Elimin
9 Alexandersgatan 9.

CWffl'sHpkiTKrfhrQuylMiyiij
Smörgåsaffär

Michaelsgatan Telef 491

JULIUS SJÖGREN
tttikaelsgatan 4, Centrals bus.

YHe- och trikovaniaJfar.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Tel. 2776. M mSkIff% W® Tel. 2776.

Vcdf sågad, klufven, hemkörd per telef.
HyfiaeSt och ohyfSadt virke. "■-<>—«

Restaurant
€* f. llyberg.

åKTIEBOLAGET FINSKA JERNSÄFGSFABRIKEN
Enda Specialfabrik i Finland for

JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.
Betydligtbilligare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Aiexandersgatan 50.
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Den enda värkligt praktiska SKKIFMASKIS

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

&tsf4f&4f4*4ts!s*
J(aj|e*s*ams

§oß^andel
Det länge

Herr J. G Breitholtz aerade
bläckhornet

#f>timus"
är numera tillgängligt ihandeln

Pris Fsnk 3: SO

fliddaqs- & Aftonkonsert

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors

Försäljningiparti och minut afendastäkta utländska
"Viner &

SpiTzttiosa,

Nya Ma,THffa,rderoh<Bn
Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER.
j1Li^^BesUUmmgä^euwttäga!!JPASSAG

K. F. Larsson,

j&.ls tiotoolagot

1M1$
Alexandersgatan 21, (Tallbergs nya hus.)

Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London.
Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobelintyper

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

Th. Wulffs
HiTMåTERiåLIEHANDEPAPPEfIS- i

N. Esplanadg 43

Helsingfors Nya Iteikhande!
Fazer & Westerlund

Största Not- cch Instrumentaffär
Nyheter!

Jean Sibelius, Atnénai-nes sång.
Jean Sibelius, Koskenlaskian Morsianmet

Selim Palmgren, Deux Contrastes, pour Piano,
Oskar Merikanto, Uusia Lauluja.

Erkki Melartin, Legend I. pour Piano.
Ekman-Sibelius, Sången om korsspindeln

Fazer & Westerlund
Fabiansgatan 16, Alexandersgatan 3

r~ korsetterför\ti(Pf*iQBUtr*JIP<Ö|jGUldld!i£U
Svenska prisbelönta & andra utländska fabrika-i ter ialla storlekar samt prislägen.
Största nrval af korsettfjedrar & planschetter,

1 till billigaste priser, hos

O. Grundström.
N:o 26 Alexandersgatan N:o 26—

C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär, pj
Alexanders^. 46. Centrals hus.
Alla sorters finare och gröfreBorstar & Penslar,

Tamburmattor & Rottingpiskor. Toilettvålar.Amykos. Par- (fy
i lymer, Badsvamp, Kammar af alla slag. Speglar & loi- NI
|lettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker, Cigarr-

m. m. till billigaste prisar- i
FörsökColors

JPuts- & Polerpmlver
Jästa putsmedel för alla slags metall

Korrespondenser.
Stockholm d. f7nov.

Det bjudes nu så mycket musik här
i Stockholm, att man knappast hinner
att följa med och njuta af alt.

Och om det är sant, att ädla toner
kunna förädla, hvilket det naturligtvis
är, så böraStockholmarna snart ha nått
en sällsynt grad af förfining. Ivek-
kan ha vi haft att njuta den ena af-
tonen af Liszts Heliga Elisabeth och
den andra af Bervalds Estrella de So-
ria. Båda ställa stora anspråk på åhö-
raren. Mest kanske Estrella.
Ifriskt minne är den entusiasm som

vid teaterhusets minnesvärdt tråkiga
invigning vaktes genom ett par tablåer
af Estrella. Då glänste och tjusade
Benvalds musik i jämförelse med det
akademiska dam och mögel, som ut:
märkte de andra afdelningarna af pro-
grammet. Men när nu operan kom
upp i sin helhet, sä märkte man, att
också den var möjlig här ech hvar.
Men Ödman sjöng härligare än någon-
sin och var bedårande skon, och tiv
Östberg öfverträflade sig själf i blän-
dande sängvirtuositet, och 'röken Hul-
ting gjoide den bästa prestation hon

hittils gjort, och hr Lejdströmvar lif-
lig och ung ...

En hel mängd konserter äro i de
närmaste dagarna att emotse, orgelkon-
sert af direktör Lindström iJakobs-
kyrka, piano och romansafton iK. F.
U. M. af herr Lennart Lundberg,kon-
sert i Vetenskapsakademien af violon-
cellisten Trobeck, Anlinska kvartettens
2:a soaré m. fl.

* «
_=

Däremot är det skräp med varieté- 1
erna nu för tiden iStockholm. Säga j
hvad man vill, sä har punschförbudet\haft en betydligt menlig invärkan på
såväl munterheten i salongen som kva-
liteten af de uppträdande „artisternas"
prestationer. Fröken Hofmanns varie-
té:eater i Kungsträdgården, den som
väl ändå drar bäst, visar sig inte häl-
ler stå på någon så vidare hög nivå.
åtminstone inte som den tedde sig, dä
vi sist gjorde en titt ditin.

Först kom en förfärligt målad mam-
sell och sjöng pä något underligt språk,
uvaraf hvart tionde ord kunde uppfat-
tas som tillhörande det heroiske blode.

..Miss Ella and the 2 Wilbers" gjorde
clownupptåg på en hel mängd instru-

Försök
(Uestcrlund $e:o$

utmärkta Frukt Marmelad.
ment, hvaraf somliga hade rätt egen-domliga former, lindebarn t. ex_ Lilly Estella kallar sig för interna-tionell sång- och dansartist. Sångenskola vi nu inte tala om, dansen tyk-
tes emellertid behaga och roa, och ap-paritionen var inte så oäfven.Herr Joseph Lineke, han som dansarcancan iolika kostymer och enligt egen
utsago förstår sig på alla språk - försvenskans del bedja vi att få göra enreservation

-
fick en stor bukett ifrånchrysanthemum-utställningen af någonliten tjusad väninna. Om hr Linekeockså blef bjuden på supé efteråt för-maler inte historien.

Paus!
Den första målade fröken igen, hrHan-y Kopkens, som „utan smi

'
nk«

iiamstailde mer eller mindre , ka(kkejsar Nikolaus och Ibsen, gubbenWg*roch Napoleon Bonaparte, Bismarek"rii ***?■ teV " -, fröken FredyOria, som visar hur de tyska subrer-

_____
___._. _.„._■

terna tilltaga i kroppsvolym och så sist
frk Selly Rogé, som dansade ielek-
triskt mängfärgadt ljusien glasmantel,
hvilket tog sig „vådligt stiligt ut".

Paus!
Lilly Estella. Sisters Walton, tre

söta, dansande gracer, engelskor, mer
eller mindre systrar. Edisons wargraf
med nya bilder. Slutmarsch.

Men det lär bli bättre än. Dagmar
Hansen kommer och, som det säges,
den gudomliga Annette Teufel också,
trots att Dagens Nyheter förnågon tid
sedan lät henne då i Wien af för
mycket cognac.

S. N.

Kristiania den 17 nov.
Leo Tolstois äfven hos oss bekanta

5 akters folkskådespel „Mörkretsmakt"
gick senaste tisdag för första gången
öfver scenen å Kristiania Centralteater.
Som Annisja debuterade fru Inga Soot,
född Björnson. Om debuten skrifver
ett Kristianiablad: MFru Soothade goda
ansatser och presterade stundtals ett
starkt realistiskt spel af stor värkan.
Men det återstår henne ännu mycket
att lära, och hon förmådde icke att
gifva en fullt trovärdig bild af den

Filharmoniska Sällskapet.
Torsdagen den 23 November 1899

Sin/oni-l^onsert.
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Color SMurpul^ez
innes till salu hos alla välförsedda handl

Färgfabriksaktiebolaget Color
Helsingfors.
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fr XEj- PiHLGREN. Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
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IiKeskiviikkona Marrask. 22 p. 1899
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Helsingfors, Mikaelsgatani
Åbo, Slottsgatan 17.
VViborz, Alexandersgatan 27 ■■i
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Viinejä, Konjakkia,
Mommia ja Liköörejä. foimittaa sähkövaloa £1 5"
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111 O. Öländers
Skrädderietablissement, %

mRcstaurantGambrini Skilnadstorget 2
■w

Beklädnads-Bolaget Aalto & C:oSOQOOOQQOQOg<®:@ B Telef. 1505tsangatan N:fl^& 4f4f Kostymer, Palståer och Benklä o
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Mineralvattenfabriken
SUnifas hvai-(li\t>-sbeliof förfärcvisitIHerikannon are.

P:ommenderar sina tillvärkningarPianomakasiini rek
Färd kost

Fabrik & kontor, pviksg. N:o 8
9+

SiWiinu r is s a elefon 3191 <kalto &C:oJBelzlä lxia,ds-J3ola&etU^^^^^^^^nWlaflimirinkatu 20 0000Ö0Ö000©O0QÖÖ( N:o 9 Tel. X505Aleksanterinkatu 21
Tel. 5 42. Tel. 29 Ä

ryska kvinnan med de starka passio-
nerna och de vilda drifterna,

— de
som förahenne till förbrytelsen. Bland
öftiga rollinnehafvare bör nämnas fru
Jebe som återgaf stjufdottrens roll med -
en brutal lidelse som värkade sann och :
äkta, samt Bernt Johannesen som den
gamle, försupne arbetaren,

—
en ka-

raktäristik prestation som mycket bidrog
till att gifva stycket dess egendomliga
mörka färgton.

Samspelet var mycket godt. Det
stora och respektabla arbete Central-
teatern nedlagt vid inöivandetoch upp-
sättningen af pjesen är värdt alt er-
kännande. Salongen var fyld frän golf
till tak af endistingeradoch ytterstkri-
tisk publik. Styckets dystra stämning
iade en viss sordin på bifallet. Debu-
tanten var föremål lör mycken upp-
märksamhet.

A. L.

Teater och musik.

Ibsens En Folkfiende"- uppfördes
bligen af Lugné-Poés sällskap pä gym-
naseteatern iParis. Hufvudrolerna voro
1 goda händer, men stycket i och för
Slg själft slog icke an på publiken.

* *

Tobaksfabriken

"SAMSONS" '

iTavastehus tillverkningar rekommende-
ras åt tobakskännare; försök »Samson I

„Samson 2" (Trämunstycken) ocb "1899 ■

Studentbiljetter iNorge. Nationaltea-
terns i Kristiania administration har

till obemedlade studenters disposition

ställt 20 biljdtter till hälft pris å par-

terre och andra raden till en föreställ-
ning hvarje vecka. Biljetterna utdelas
genom universitetets sekretariat.* *

En festrepresentation af egendomli-
gare slag gafs för kort tid sedan i
few-York. Skådespelaren Warvvick
firade sin hundrade födelsedagmed att

än en gång uppträda pä de tiljor som

beställa världen. Idet enkom for

äfe skrifna stycket deltog som
Ledspelande äfven hans en dotter,hvil-
ken kort förut fyllt ,0 ar.

Jerusalems förstöring, August Klug-

hardts sä framgångsrika oratorium

nuer att för första gången utföra,

Berlin den 22 i denna manad. Öra-

ode skall uppföras af k. operans per-
fc och kö under D,Mucks ledning.

__.ruei.eo som. icuau nanvn-muu »n-
—

på olika orter har öfverallt rönt det
största erkännande.

Direktionen för Thalia teaterniHam- \
burg har för afsikt att under vinterns
lopp upptaga cykelföreställningar ur
olika länders författareskap. Den för-
sta af dessa föreställningar ägde rum
de sista dagarna af oktober och upp-
fördes därvid tvänne rent nordiska
stycken nämligen: „Mellan drabbnin-
garna" af Björnstjerne Björnson och
„Gildet på Solbaug" af Henrik Ibsen.
Teaterns bästa krafter framförde styk-
kena och på såväl utstyrsel som iuöf-
ning var nedlagd mycken omsorg.
Publiken blef visserligen icke entusias-
merad, men ådagalade i alla fall ett j
synbarligen varmt intresse för de badaI
diktarena hvilkas förstlingsarbeten här-
med presenterades.

* *

Vid kejs. ryska operan i St. Peters-
burg har på kejsar Wilhelms särskil la
begäran tagits fotografiska bilder at de
förnämsta scenerna i operan „Lifvet
för zaren" af Glinka. Fotografierna
äro ö.verstyrda till Berlin under kej-
sarens privatadress. Det är nämligen
Ikejsar Wilhelms önskan att operan sk

å, hofoperan iBerlin.

Å hofteatern iDarmstadt rönte Sieg-
fried Wagners sagoopera „Der Bären-
häuter" god framgång.

Franz v. Holsteins melodiösa opera
„Der Erbe von Morley:', hvilken sedan
långt tillbaka icke beaktats at teatrarna,
har uppförts förstagängen å hofteatern
iBraunschweig och mottagits mycket
välvilligt.

il.

Max Brucks oratorium Gustav Adolf
har med vacker framgånguppförts för-
sta gången iNiirnberg.

Felix Weingartners opera ..Genesius-'
route bifall vid första uppförandet å
Neues Deutsches Theater iPrag.
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W:m, EKBERG. Cognac-. Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors
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Aktiekapital: 12 miljoner Prcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcs 0,
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tes^l Ernst Toliander
S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

I

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchestern
J. C. Schwarz

Onsdagen den 22 November !899

Program
Dem Ve

Mazurk Linekeoeiitriqut

.er Walds' liede. Idy
Bos."Walze

zu Ob{ Webe

stige I Strauss

n. TAi
Baoli-(

Galo;:

Äsmolofs Tobak
8c Papyrosser

idigt på lager uti

Fredir. JZdv Ekherg.
obaksh

! Billiga priser
Adr.: Wasa bankens nya hus

S. Esplanaci. 12

Sörnäs Pilsener! m
Porter!Sörnäs

Prima råmaterial
Prima vara

~
I

SörnäsAktieBryggeri.
"
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serveras å alla restaurantef
och finnes att tillgå hos de
flesta vinhandlande såväl i
Helsingfors som ilandsorten
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Partiorder upptages å lif-
försäkringsbolaget L'Urbai-
nes kontor, Ö. H.enriksgatan

Program
Volontär-Marsch
Kuss Gavotte .
Wiener Leben. Polka
Serenade.Mullerlieder, WalzerOuverture, Si j'etais roi"

Skizzenbuch, Potpourri
Verlorenes Gliick, Lied
r.antasie avs „Oarmen"Osterreich in Tonen, Walzer . .iotpourri,Die JagdnachdemGlucl-tsjorneborgarnes marsch ....
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lig och resten vid dödstaf
åat Bolasret L'Url»ain«s

for ficr- ~'j&■^^araiFäisHiäii,<lii det g-äller alt säkerställa sfeTl^)j större affärsföretag genom lifförsäkring-,
jjj; emedan sjukförsäkringen motvärkar de 1

intyg från

D:r E. Selander, Docent i bakteriologi vidK
Karolinska Instituts

D:r Axel Holst, Profess i allmän helsovår
i Chrr.sit( stiama

D:r F. Huedpe. P
Vid Universitetet i Prag

D:r R. Bassenge, Assiste Id Professor II
Kochs

D:r Girand Mnoicipallaboratoi

raterium å Kliiu
Afanaskffs labo- jH

fch^nstituret iSt. Pc- 9H

t vidIP~*''ll i II MM
nsrir.urfLL^.^lStockboli

Törtändernasochiminnensvara g; I
dödar kolerabakterier på en half M j
minut samt tyfoidfeberns, difte- C
riens och rosfeberns bskteriepå m I

en minut. f& |
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i g^. icke iiåg-ra extr^Jrcmiß^uffl^ffldast att @ft\ S. affärer m. a. ställen samt iparti. S
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den försäkradeafstär från den ärliga vinst- JK B
|4 Säiagenturen: H.ors, ö.Henrik^l|1Helsingfors Tekno Kemiska La-t

m o il^i^is^.^^^a^ " Wv>ki y-.i*«j
Q#j © rikhaltigaste lager af utländska och inhem- ©'' " ska sorter, linieradeoch olinierade. V '^^^^1C? Firmatryck utföresbilEiyt. a S
a | Dahlbergs Pappershandel.|
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Fredr. Edv. Ekb-rg.
&Sipn Koilitoii

52 ÅSexandersqatan

Helsingfors

Missens
världsberömdaS /

■ liireg. varuni. Inr^j^^^^^r
■^H för hosta, förkylning, inflammationi luftröret,
>^j kittiing istrupen, etc.

Föttsäljes hos alla herrar Drog- & Kolonialyag i ruhandlaade ijandet. Parti från enda tillvärkarei
Hissens Ång Karamsf! Fabriks Bolag

Wiener Damen-Orchestern
C. Schwarz.

Torsdagen den 23 November 1899
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Champagne

H Mont de Bruyére
■iljes iminut hos de flesta Herrar handland
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Hotel Kamp.
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Desormes.
Vollstedt.

Gounod.
Wahlstedt.

SchwarZ;
Sprowaoker
Bizet.
Ziehrer.
Suppé.
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Fabiansgatan 27.
der. sal

,rocher W1ingår, armband
.itioner 8|billiga priser
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(Obs.! För hvarje aranteras.)
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