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Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter./ BAD \
/CENTRALA
/ :trx--&_

/ Tarmlufts- och \
/ Basängbad rekommenderas. X^ Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

k f
Georg Wikströms skrädderi

Östra Henriksg. N:o 1
Lagret är stort och välsorteradt.

Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
■ höranvändes.Prisen beräknas myk-
ket moderata.
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N:o 103 1899.Fredagen den 12 Maj.Z<
a DANIELNYBLIN, FOTOGitAF, Fabians* 31.
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Fredagen den 12 Maj 1899 Perjantaina Toukok. 12 p. 1899
kl. 7,30 e. m.
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För 2:dra gången

Sabinskornas bort-
röfvande. måLustspel i4 akter af Franz & Paul von Schönthan Ei ole näytänföä.Personerna

Professor Martin Gollwitz Hr Stawenow
Fredrika, hans hustru Fru Bränder

Marianne1> deras döttiarPaula J
■Frk. Söderström

8.Fr.1
\eumeister, .Murianuesman Hr Klintberg. I

Karl Gross Hr Lind " «♥»""<Emil Gross, kallad Sterneck, hans
Hr Carlsson

Emmanuel Striese, teaterdirektör.Hr Swedherg. Herr Mauritz Swedberg
Rosa, piga hos Gollwitz Fru Lindh

Augusta, piga hos Neumeister
Meissner, skolvaktmästare Hr Precht

f en tysk småstadivår dagar

Börjas kl. 7,30 och .slutas omkr. 10 e. 111. SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

„SKÅNE", Brand- & LifförsäkriDgsaktiebolag: G. F. GARLANOER.
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J,H.Wiekels
YINHA-NDEL.

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

3acob Ciungq^isis fotografiska fltelier
Jflexaiidersö.19 (ing. fr. fiagasunäsg. 2.)

Utför omsorgsfullt och till eilliga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. telefon 2453.

Åxa Lindholm __ A
u
kta .I4 eUsr.er och spir.ti.osa

PjiniSSftr^lfi.,! r3l* direkt importerade från utlärdet hos
Hjelt & Lindgren.

Aiexandersgatan 7. Telef. 6 38. Unionsgatan 17.
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V P TbVPVTJTI A ITT Fotografisk Atelier.
V» X " X/ X Xl/XijLlXJJtjm^AtkXÅ Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk, pr duss

Norra Esplanadg, 37 7e/ef /727.

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

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

Grenoble världsberömda handskar.
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Kontor Mikaeisgatan N.o 3

G. Tahfs
Ylle & Tricolvaruaffär
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Filthattar
stort urval billiga priser hos

Firma H. Ellmin
9 Alexandersgatan 9.

Clftitfsfielsiite
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2. Telef. 491

Finsk Konstslojd 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 Dus.

Ylle- och trikovaniaflar.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik IFinland for
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Ledig annonsplats.

Café Suedois
Vilhelmsgatan N.o 5

Telefon 13 75

éMikMiMiéM
I I
H Franska Lifförsäkringsbolaget ||.1LUR B Al NE,i
|§| Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. É|

Garantifonden: 98 miljoner Frcs. ||
(g| Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- gg)
iS ringar af alla slag. Genom samarbetemed

■§_«P sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
få baiiie et la Seine beviljas de försäkrade vid @fr
"Sg sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, la;

hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- W
få i 'krade och hans familj, som ock de per- gs|)Sf s-yiier, med hvilka lian står i affärsförbin- ~A

delse för den oundvikliga förlust, som en
'(gl sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- otj
>K ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- 2k»5^ skänker nämligen, såsom allmänt bekant.
få premierna för hela sjukdomstiden och utbe- <gfo

taiar s/iaf kapitalet,om sjukdomen är obot- gA>$__? lig och resten vid dödsfall.
få) Bolaget LTrbaines försäkringar äro 0h

därför särskildt att rekommendera för her- 3K
.§1 rar affärsmän, då det gäller att säkerställa *&j
få större affärsföretag genom lifförsäkring, <gh
>Sf emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- *A
$§å samma störingar svårare sjukdomsfall all-
fål tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- 0h'^rL ges- och förlagsman stora förluster. iw(
»Ji-I För dessa väsentliga fördelarerfordras

icke några extra premier utan endast att @h
>K den försäkrade afstår från den årliga vinst- Sä
>sysi andelen. *&/
tfå) Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1i0h
# Qarlvon dfinorring. J|

HNWWPmiH
Den enda värkligt praktiska SKRIF 31ASKIN

som finnes är

lIA 3131OND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien.

HAGELSTAMS BOKHANDEL
(Hotel Kamp.)

Förbättringar äro numera vidtagna å så-
väl kontorsbläckhornet

Non plus ultra
som

Rullpenntorkaren.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningipartioch minut af endastäktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan '2

Ständigt lager af färdiga
BARNKLÄDER.

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.

J^As:tietoolagot

IRIS
29. Fabiansgatan 20*

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.Ekbergfs
Cigarrhandel

(Ekbergska huset) Alexandersgatan 52,

tinnes ständigt lager af färska

I jlauanna QiQcLPPep
från 40 penni till 3 mark per styck

ENGELSKA SKRÄDDERI- ETABLISSEMENTET
V. C. Branch.

N. Esplanadgatan 19 Privatbankens hus
1 tr. upp

Rekommenderar sig
hos den ärade

publiken

Specialité.
Dräkter för sa=

longen

JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER,
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.l Fullständiggaranti.
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Musikbref från Paris

Raden af musik tester („festivals")
hos Colonne är nu slut, och sä godt
är det. Af „musikfest" hade det egent-
ligen blott namnet, och kunde snarare
anses som en slags utställning eller
revy af de mest kända och omtuggade
styckena på repertoiren. För orkestern
och dess chef voro de utan tvifvel en
ej ovälkommen anledning att spara in
på repetitioner och arbete, men iörpu-
bliken kan behållningen af dem anses
mera tvifvelaktig. iiig synes de egt
sitt egenthga intresse i att de pä sätt
och vis vederlagt den Rubins^ein^ka
teorien om att ett konsertprogram lör
inskränka sig till endast en kompositör.
Faran af en sådan kompositörens su-
veränitet är kanske störst — för kom-
positörerna själfva. Ty huru få kunna
motstå detta eldpro:! Äfven med det
fyndigast hopställda progiam, äfven
med värk. sa kända, att de ej fordra
något bemödande från pubLken-i sida
för att genast uppfanas, kan det ej
hjälpas att så Btnåoingom en viss leda
ech monotoni erfaresaf åhöraren. Detta

beror på, att hvarje kompositör mer
eller mindre upprepar sig själf, hat-
vissa, för honom egendomliga maner,
vissa sätt för formgifuing och instru-
mentation, vissa partier, tillkomna en-
dast för att fylla, alt saker, som under
åhörandetaf en en-taka komposition ej
falla sä mycket iögonen eller, rättare
sagdt, öronen, men som däremot genom
det oundvikliga återkommandet i flera
kompositioner baka sig fast i minnet
och därigenom draga uppmärksamhet
från det väsentliga till bisakerna och
accessoirerna

Hvad som sagts ofvan märktes re-
dan vid Saint-Saéns- och Massenetkon-
serterna, och i synnerhet vid Beriioz'-
seancen, då Romeo och Juliette spela-
des (i sin helhet ej utfördsedan 18^4).
Jag har redan haft anledning i denna
tidning att tala om detta värk, som
med obestridliga skönheter eger många
mycket sviga partier, som i synnerhet
framträdde efter åhörandet af Symfon-
ie fantastique" och „Les Troyens";
till den grad är samma kompo.-itions-
sätt påfallande

En at de intressantaste konserterna
var Bach-Mozart-seancen, då man fick
hörapianistenPugnospelaBachs E moll-
konsert och Mozarts i D moll samt vio-

Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-
bolaget iFinland Helsingfors.

Fotogra&ska artiklar
©c la.

Fonografer.

linisten Ysaye Bachs i E dur och Mo-
zarts i A moll, bägge utmärkt natur-
ligtvis. Mycket medelmåttig däremot
i utförande fann jag Beethovenseancen
a Nouveau-Theåtre, där bl. a. M:me
Roger-Miclrs spelade mänskenssonaten,
bra ledsamt i mitt tycke. Mendelsohn-
konserten var mera lyckad; en helt ung
pianist, Lazare Léroy, utförde några
Lieder synnerligenvackert, och hr Thie-
baud, Colonne's mest lofvande violist,
E moll-konserten.

Till nästa söndag annonseras Franks
„Rédemptiorr' och en ny komp. At
dTndy. Genom ett eget ramrranträf-
fande hade herrar Colonne och Chevil-
lard en söndag gjort byte af hvar s'n
specialitet; medau man firade Wagner
hos den förre blefBerlioz dagens hjälte
bos den senare, och det marktes vid
detta tillfälle att Beilioz ej fick samma
lulländade utiörande som hos Colonne,
liksom Wagner förefaller mera hem-
mastadd hos Latnntreux. l)et hör ej

till den minsta af herrar Colonnes och
Chevillards förtjänster att de visa „les
jeunes" en sådan gästfrihet på sina
program; den insats de härigenomlem-
uat i propagerandet af de idéer, som
röra sig i tidens musikaliska medve-
tande, kan ej nog uppskattas. Huiu
långt stå de ej idetta afseende fram-
om sina kolleger hemma i Sverige.
Under denna säsong har man således
haft rikhaltigt tillfälle till studium af
den franska tonkonstens nuvarande stånd-
punkt, och om de framfördanyheterna
endast undantagsvis röja någon större
skaparkraft och originalitet, så bära
de dock glädjande vittne om ett rikt
utväckling.-arbete i tidens konst, som
kan bli af värklig betydelse för fram-
tiden; de röja sä mycket ärligt och
värkligt artistiskt sträfvande, så värk-
ligen upphöjda synpunkter och ett så-
dant ifrigt sökande efter sanning, att

man gerna ofverser med de många ab-
surditeter och det töckniga grubbel,

ULL ¥ LILHi.U
är den bästa velocipeden

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Tabie d'hote & a ia carte.

S u §i d s t röbh's



KEL PiHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch Guldmedalj i fens 1889.
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DVHIdI [ alla storlekar ocn " "i||^iiWvv^^ ... # stilar, bäst hos oss

Vi tillverka som specialité

Cafvelramar;Flyttnings- *
« Realisation eleganta mönster och noggrant arbete

Ramlister från egen fabrik istaden
Vi utföra dessutom alla slags

Förgylleriarbeten till billiga prisertill betydligt nedsatta
SVEN STRINDBERG C:opriser.

Från 1 Juni N:o 37 N. Esplanadgatan
DessförinnaniCentralpassagen.

Hela det nyinkomna vårlagret
inberäknas i slutförsäljningen,

hela våren. Hattar Alla nationers

då materialen
sompagaT^"
monteras gmtXs,
köpashos mig. Fla<|<|ot?

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

Telefon 15 81snedt emot Brandkårshuset
Från 1 Juni, Alexandersg

Dessförinnan Andreg___^i__i_.U__h-J-----._fcM.-a.*IUA
Begär priskurant

000000000 Internationella Olycksfallsförsäkrings
Borgå-Porter.
Vällagrad.

Välsmakande.
Efterfrågad.

Omtyckt.

000000000

Bamßrini Restaurant.
fcj Champagne Qa Mont de Bruyére *
pQ säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- Ö*
tioner. Partilager hos S_

>? Ernst Tollander. £">5 S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

*-SSSS... Stor »-Sssest*

REALISATION
Nya Glasmagasinet,]

3 jMikaelsgatan 3

Till töljd af gårdens ombyggnadoch före-
stående lokalombyteser mig nödsakadatt fort-
sättningsvis realisera mitt rikhaltiga lager afäkta
Kristallvaror (Kosta) Glas ochPorslinerm.m.
proc.10,i5& 20 proc. rabatt.

Oscar <^lcjJsiz.

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

Ullgarn
i flere nyanser och schatteringar från Fmk 5:50 till
högre priser

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

Til. PSeovius.

Hulda Lindfors
Korsait

S_:r«rihet3.if

Helsingfors, Berggatan 10,

Ledig annonsplats

V. Helanders
Vin & spirituosahandel

|Wi!helmsgatan Nio 4,
Innehafvare L. V. Relander. Telefon 1803

Aktiebolaget iWien
meddelar billigast olycksfallsförsäkringar.

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

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

.Q

i
Ra
s
%

tografiateiier!

hvartill detta ej så sällan urartar. Och
att publiken förstår att uppskatta det
mod och den oegennytta, som ju till
viss grad fordras för att föra nyanamn
i_ elden, visar dess hållning, hvilken
vittnar om en opartiskhet och tolerans,
som ej precis kan sägas höra till
parisames vanor; de öfliga manifesta-
tionerna äro, om ock ej alltid entusi-astiska, så dock alltid höfliga. De ut-
förda arbetena äro i allmänhet envoisde Rotne" och många visa, att de lyck-
bga innehafvarne af „Prix de Rome."
ej förlorat sin tid i den odödliga sta-
den. Hos Chevillard har utförts bl. a.»Poeme symphonique sur Brand" af
Omer Letorey. Ehuru ej uppnåendedet storslagna i det Ibsenska dramat,
r°jde detta värk synnerligen lofvande
ansatser i detta afseende och utmärkte
sig for öfrigt för många lyckliga or
Kestereffekter och värkligt inspireradetema, i synnerhet det mörka, grubb-
lande ingängstemat, först framfördt af
messingen, sedan af violoncellerna och
till sist af violerna, där det liksom för-
vandlas och upplöser sig i en skim-
rande klarhet.

Enegendomligkomposition var „Chai-ne d'amouru af Jules Bovval, som, in-
spirerad af ett originelt poem at Ga-
nf Montoya, hvilken han dock är

underlägsen i färgglöd och åskådlighet,
t däri musikaliskt framställa ett

helt bilder. kvinnogestalter,
olika tiders symboler af kärleken, så-
som Diana, Helena, Cleopatra, Phryné,
Manon Lescaut m. fl. Huruvida han
däri lyckats, lämnar jag därhän, vär-
ket egde emellertid stora melodiska
skönheter och förrådde en ikontra-
punkt mycket förfaren hand.

Vidare må nämnas „Procession noc-
turne" af Henri Rabaud, och en ouver-
ture Buond Pasca" af Gaston Car-
raud, ett försök till musikalisk dekora-
tioosmålning, som ej saknade sitt in-
tresse, ehuru de därvid använda fär-
gerna ibland voro väl „skrikande".

Mindre intressant fann jag „Au Cré-
puscule" af Avg. Chapuis, hvari det
grumliga och vagua i formen ej ens
kan urskuldas af dess titel, ochihvars
tjocka molnvägg af ackord knappast
en ljusglimt i form at en musikalisk
tanke bröt sig väg.

Ej mindre än tvänne nya pianokon-
serter ha utförts, den ena af Sarreau
förträfflig, den andra af Delalosse be-
tydligt underhaltig.

En komp. af den 16-årige rumämern
Enesco, som förra året väckte så stort
uppseende för sin ovanliga begåfning.
gjorde fullkomligt fiasco, en motgång,
som dock säkert skal! visa sig af värk-
lig nytta för den unge af smickret i
de rumäniska salongerna troligen litet

Notiser.
— Berlins teatrar. Lortzings ro-

mantiska opera Regina" rönte vid för-
sta uppförandet å K. operan ett rätt
välvilligt mottagande, i synnerhet efter
första och andra akten. —

.-iDeutsches
Theater rönte det nya tragiska sago-
stycket ..Die Hochzeit der Sobéide" at
Hugo von Hofmannsthal i allmänhet
ett gynnsamt mottagande. Minst slog
en scen i andra akten au, där striden
mellan en fader och hans son om ägan-
det af en flicka väckte anstöt. Af
samme författare upplördes äfven en
enaktare „Der Abenteurer und die Sän-
gerin", hvilken mottogs med bifall.
Båda styckena rönte samma dag ett
tämligen gynnsamt mottagande å Hof-
burgtheateri Wien. — A Schillerteatern
skördade lörsta uppförandetaf Grabbes
fantasirika skådespel ,Don Juan und
Eaust" en succé-i d'estime. Det nya
skådespelet Die Erziehung zur Ehe"
af O. E. Hartleben väckte vid första
uppförandet å Lessingteatem lifligt bi
f 11. — Den nyligen för förstagången
gifna vätklighetsbildenur Berlinerlifvet,
„Vom gleicheu Stamen

-' af Adolf Stoltze
hade liflig framgång, i synnerhet i tredje
akten, dock var slutakten något matr.

— Stadttheater iBrunn har med
framgång uppiört den nya operan „Sun-
dige Liebe" af Franz Soucoup, libretton
af Heinrich Gliicksmann.

— Med den nya operetten „Grä-
fin Kuni:I af Baumgarten, libretton al
P. v. Schönthan och Leo Stein, upp-
nåddes en Rtark succés de rire å Thea-
ter an der Wien i Wien.

— A Raimundteatern i Wien
hade den nya farsen „Em Ehefliicht-
ling" af Karl Krug en gynnsam fram-
gäDg

— Sångakademien i Altenburg
har med framgång uppfört det nya
oratoriet „Die Jungfrau von Orleans"
at K. A. Luenz.

A StadttheateriElberfeld hade
den därstailes för törsta gången upp-
förda operan BM;_nona af Missenet en
lycklig f amging

e -^►-- "
uppblåste kompositören

**" "- XI



W:m. EKBERG. Coynac- Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
'

Brunnshuset.Brunnshuset. lUfed högvederbörligt tillstånd

J*-*- af Kejserliga Ryska Mcdi-
cinalstyrelsen i S:t Petersburg

Lördagen den 13 Maj 1899Fredagen den 12 Maj 1899 säljes det af framstående bakte-
riologer vitsordade och härintills
oöfverträffade bakteriedödande Direktör S. Lewy'sDirektör S. Lewy's medlet

Orkester.Orkester. Stomatol i
Program.Program. För tändernas och munnensvård

BochSchramniel Under Stjärnbaneret, marschCivil och militair, marsch
i de flesta apotek och drogvarv- Mia Bella, vals EoederStraussWiener-Blut, vals

Bach magasin i hela Ryssland samt i Pest Ouverture LeutnerJube.-Ouverture
Souvenir a Madrid, mazurka FahrbachBrefdufvan, polka Kral Finska Bokhandeln i S:t Peters-

Lindblad Serenad MoszkowskyTrollhättan, tenorh. solo biirg
Fröken Chic, Polka RinkoLa Czar.no, mazurka Ganne Nederlag
Bellmansmelodiei SödermanFrån höger och venster,hum potp Lewy,

Wilkens &Petersen, S.t Petersburg
PausPaus 0. Nutowz, Moskau.

Asch Kontor & lager Ouvert. till „Eomantique" Kéler-Béla,The British Patrol
Gnistrande stjärnor, vals WaldteufelSolo för viol iloreschi

Vollstedt
S:t Petersburg,

Liteini prospekt N:o 15
Solo för Clarinette BianchiniGlada gossar, vals
Finska Toner, Potpourri LewyMusikalische Täuschungen potp Schreiner
SlutmarschSlutmarsch

1 Brefpapper
ls| rikhaltigaste lager af utländska och inheinj
i|| ska sorterMiniorad^oul^olhuerad^^J

Firmatryck utföres billigt.

Dahlbergs Pappershandel
Alexandersgatan 15.

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori

52 Alexandersgatan52
Helsingfors

imj. Ludi Bartwall.u

Mineralvattenfabrik
-_el-.-_._ors, Alexandersg. 26,

Telefon 169

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

'^ES"

Sadu å 20 psi

15n:i

hos

Jacob Reincke

Jiofel jJCämg.
mm~ IM

fp. 4—« 26.Midäa^skonsepf
Äffonkonsepf iv. kl. 8

af

"a»»»». Spanska Kapellet i€«€«^

Cagonsaccfyi.

Franska I iffn ju

iI
f* a iBLJP©.......i iB < c

Geo (rilittdtiftinr.Fiilaill: Milaelsptail
IT-fors 1899, Hufvudstadsblaclets Nya Tryckeri


