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Tidning för Helsingfors/\. W. Ekluiici & C:o r^n

S iSkilnadsgatan 19. Telef. 310 SVEA"
Brand &. Liffcrsäkrings

AktiebolagTeatrar och Konserter.Väls idt lager af

KontoViner & Spirituösa
m

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
;J

billiga priser J. N. Carlander
:% tN:o 31 Fredagen den 10 November IBS9

y» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. m€m rs «;
H. W. LJLJUS. ' *Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 16, Telefon 2770
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LiJakob ungqvis

b Åte ierFÉigiti
Alexandersg. 19

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

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

Juluiställning-
Axa Lindholms

Tapisseriaffär,
Alexandersgatan 7. Telef. 638

K. G. Z,ehto
SkrädderiafFär.

Fredriksgatan 40. Telefon 19 14
Lager af lina tyger och färdiga kostymer

m. m. Modernt ooh omsorgsfullt' arbete.

H. W. Schalin.
Not- ooh Instrumenthandel,
nseatan il. Helsinefors. Telef. 1251

Största laser afFlyglar,Pianinos, Orgelbarmomer
"V orkcslcrinsf riiniont. Specialitet: Flyglar k Pia-
ninos från yiirli!siirin:in

Carl Bechstein iBerlin,

'^y^^^^^^^^^Cc

Helsinofors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916.

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier.

*sS^*^#€€€€««

'»"V— 1
- --

'■

-ii iRBRBBRD^s

SKÅNE", Brand- &
Alla dagar Höteß KampMiddagskonsert

filmer Dnutoriieslern J. C. Schsvartfrän kl. 3 e. in

= MAGASIN DU NORD. =

Skadespel i5 akter af Pierre Berton & Charles Simon, öfver-

Bernarde Dufresne
Adolphe Cascart .
Bussy
Michelin. journalist
Dubuisson . . " .
Le Camus
Courtois .
Malardot

Auguste
Duclou
Jules .
Adolphe
Zaza
Anais ,
Toto .
Simone
Clariettt
Floriane . .
Fru Dufresne
Nathalie
Juliette
Melanie

Sundströms Fotograflatelier,

fotografiska fian(tels= $ Tabriks=
Hktiebolaget i finland■fpy^saessggjjjp^g

J. K Wiekels
Vlnhandes

Arraks Poosch,
uldmedalj vid måogaprisbelönt med

utställningar. utmärkelse hc-
derspris (Diplotne d'lionnenr) vid ut
ställningen i Bordeaux 1895

Akta
Miner och spirituösa

direkt importerade från utJardet hos
Hjelt & Lindgren

Unionsgatan 17

Nya Tapisseri affären
gasundsgatan 2,

20 proc. rabatt.
■»9S&- Nya Glasmagasinet ®sss»

Oscar Alexsiz

Ylle & Tricotvaruaffär
Norra Esplanadg. 37 Telef 1727

Hufvuddepot af Div LjiTiinaniis uii-
derkläder.

Ensamförsäljn. af JouvillS & C:oJS
i Grenoble var dsberömda handskar.
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Svenska Teatern.
Abonnement N:o 6

Fredagen den 10 November 1899,
kl 7,30 e. m

För första gången

2SA^A.
Hr Klintberg
Hr Hultman.
Hr Swedberg
Hr Uästegren.
Hr Engelbrecht
Hr Stavenow.
Hr Rosqvist.
Hr Malmströii
Hr Lindroth.
Hr Lindh.
Hr Precht
Hr Stenman.
Hr YasilieiV.
Frk Svanström
Fru Precht.

Fru Klintberg
Fru Stavenov,

Frk Andersson
Frk Lindmark.
Fru .Lindfoi-s.

Scenen är i S:t Erenne och iParis ivåra dagar

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring kl. 10,30 e. m

Pabiansgatan

Största urval

c.

$$:^$ Helsingfors $€€£
X. Fotografiska artiklar,

11. Fonoffrafer, Graph.oph.oneT
111. Scioptikoits, JZinematagrafer

Röntgen-och Medicinska apparater.
N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp

IV. A-utomohiler, Velocipeder.
V. Kontorsinredninffar,Skrifmaskiner.

Mikaelsgatan i, I tr

Lifförsäkringsaktiebolag:

Fotografisk Atelier.
Ttsfö 6 mJk. or duss'dder i

Aftonkonsert

Stor flyttningsrealisation

3 Mikaelsgatan 3

G. Tahfs

Välsorteradt lager, billiga jiriser

(M^B^^^3*^^^Tis*)b

Kontor Vestra kajen 18
C. F. GARLANQER.

Alla aftnar

frän kl. 8 e. m
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Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4
BODEGA ESPANOLAJJrudslöjor Filharmoniska Sällskapet (Etablerad 1883)

Helsingforskransar, band. spetsar, sidentyger och piyscher
i största urval hos ktaProgram

Viner &Firma H. Elimin.
9 Alexandersgatan i'.

(D

Spirituosa
Nya, Bar.17-.de /^- 'ntrarcMsiife (Min's Ständigt lager af färd

Populära Konserten BÅRNI LÅDERSmörgåsaffär
Micliaelsö-atai 4 91zs Lördagen den 11 November 1899 \
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JULIUS SJÖGREN A.Js tietoole
o

i11I$Ittikaelsgatan 4, Centrals huszi Generalagent för Liberty C:oYlle- och trikoYarunfßir. Möbe gobe

Välsorteradt lager Billiga pr ser /löblerr strakork iatto2? enr
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IOlympen.
Under ofvanstående rubrik skrifver

signaturen Paul" i Hvad Nytt"med
anledning af A'asateaterns repris af
Offenbachs glada operett rOrfeus iun-
derjorden" följande roliga bit som vi
taga oss friheten attrycka:

(I Olympen. Gudarna sitta i långa
rader rundt vagga-ne, då och då smut-
tande på sin nektar. Stämningen är
dof och själfva Apollon kan inte få
Venus att låta bli den där gesten med
handen, hvarmed man kvätver gäsp-
ningar.)

Jupiter: Jt mitt barskåp, jag kan
inte hjälpa det. tiden har gått mig Ui

händerna . .. Till och med mina hvas-
saste viggar ej mera någon skräck
i jordebarnen, sen de hitta: på åskle-
dare och dylika påfund, men det vär-
sta är utt allt blitvit sa fördömdt ba-
nalt och tråkig Sai va nektarn är
som goodtemplardricka — och good-
templardricka fy Pluto!

Amor: Ja, och hh med kärleken är
det rent ät Hades, ; bara Merku-
rius han kan nog be:i.

Merkurius: Amor har ratt. bakvänd
är tiden. Istället tör att hålla af

hvarandra på det gamla, goda viset.
så att solen blef än mera skinande och
vattnet blef än mera blankt, himmelen
än mera blå och det sjöng och skrat-
tade iall världens skrymslor och snår,
i stället för det törs en mansperson
knappt ta' ett litet fruntimmer om lif-
vet och kyssa henne ha, ha, ha, sådant
får numera knappt förekomma ens på
teatern.

Apollon och Venus (indigneradt:)
Nu skarfvar Merkurius.

Merkurius: Skarfvar? Åh nej. Jag
kom här om kvällen på Vasan — ni
vet väl hvad Vasan är (rop: ja, ja,)?
Jag kom som Schucker och hade en
ovanlig brådska i benen och såg Ring-
vall —

käre fader Jupiter han var inte
alls illa som du

—
klia sig på beneu

med benen, som glänsande öfverfluga.
Han hade fått tag i lilla fru Meissner,
rätt tunnklädd, och fru M. hade blifvil
kar i herr Ringvall konstigt nog. Herr
Ringvall ville kyssa henne förstås ccb
inga "under i det. Men tror ni han
■oides? Nej då! Han måste ta hänsyn
till lilla fruns Ortens i orkestern, kan
ag tro!

Venus: Jupiter, så enfaldigt! Inte
'örbinder en teaterpuss till något, inte.

Merkurius: Dig sköna Venus, ha

Försök
CUesteriund $ C:os

utmärkta Frukt Marmelad.
visst aldrig pussar af nägot slag för-
bundit till något. För resten var du
också där och det som fru Ringvall.
Ba, ha, ha. då jag såg dig. kom jag
tvärt ihåg, den där otäcke Heideustam
i Kulturblackan: ..Mys och trampa
henne pä skorna", ja, jag mins inte
du riktigt, men han skaller pä dig för
att du är sä blond och yppig!

Venus: Y\ donc! Har den någon
smak?

Merkunus: Det säges så. Men sma-
ken har blifvit underlig där nere pa
Tellus. Publiken hade förfärligt roligt
at herr Strömberg — — — som fort-
farande briljerar med en, som det sy-

9, intim bekantskap med kväsargrab-
barna på Söder och låter Orfeus på
det mest ogenerade sätt puffa för di-
veise firmor i deu goda svenska hut- vien.

Mars: Men 3lars då! Om de vågat
gyckla me) mig, så ... Tamfan, som
Rantten säger . ..n sa

Merkurius: Ah gör dig inte tilldu,
min gubbe lilla! Nog vet du, att du
var sä bra som man kan begära af er.
skenbens —

■ nej benskensskramlande
gudalöjtnant.

Flere gudar: Och jag, och jag, än
jag då?.

Merkurius: För att göra skojet rik-
tigt fullständigt, hade de ställt till det
olantligt mycket trefligare hos Pluto,
än i Olympen. (Ser sig omkring och
gäspar.) Det är kanske riktigt nog
lör resten. Pluto själf var ihr Svens-
sons frodiga gestalt en ofantligtgemyt-
lig furste öfver dödsriket. Man kunde
nog förstå, att han borde ha större
dragningskraft för Eurydice, än Orfeus.
Och hans John Styx — det var den
lille glade Bergström, som förr skojat
så dråpligt med dig. gamle Vulkan,
ho3kammarherre Buren . ..Kanske var
det rent af symboliskt som han sjöng
»När jag var prins utaf Arka..a..a-
dien". Han sjunger det så bra, att
han får ta om det flere gånger.

An.or (ifrigt:) Spelar jag ingen roll
alls?
. Merkurius: Ihvilket mänskligt narr-
spel spelar inte du med? Och här re-
presenterades du af en riktigt näpen
liten byting, en fröken Berentz.ytmg, en fröJ-

Lorens Malmström, tflerrekiperin



PSHLGREN.axel Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.

Persons-fr
-~-

w SUOM. TEAÅTTEfiI. SHekmasJ mer.
Perjantai a Ma rask 10 p 1899 u^>-

¥1TIIJOELLA.
JO P

A*. kar erikant

ÖS--;.:-
\\

varor

Rau O
Mikaelsgatan

gaiai ISexandersgatan 27

\ cd
p&

;

Iv!/

;

■

4 l

Ii (gas „._ _Lu.m jwaii *Cf [Itoll
US fåm® m gFs* Snß ■ 1— » Jgk^ S #-J^ m> IB■"^^■■*^& '»B " k:*^~~ <ti^' -s
Ih,_. HB"" rat^KN ra B® SS -as»!» k! B /J^W W H ■ WF ■■

-—
3j.---'

"

Ämor (misslynt:) En fröken?
Merkurius: Duger det inte kanske!

Det var just den kvinliga skönheteE,
som spred den största glansen öfver
Vasans gudaflock. Hvilken stilfull och
välljudande Diana ifrökenFrischsßke-
pelae' Och de tre gracerna, och små-
flugorna och timmarna som dansade!
Det var nästan alldeles för mycket
vackert framme på en gång. Ah, ni
både inte behöft känna er ledsna alls
mina kära gudinnor åt att se det. Vet
ni. när där sattes igång en gudakan-
W var det inte i den där högtidliga
stilen som en jordeskald så vackert
sjungit om oss:
Gudarna dansa, gudarna dansahögtidligtde dansa ochtågande kransa,o.s. v.—

Nej, där var yrande fröjd och
fart!

Jupiter :Det där låter ju tämligen
bra alltsammans. Det påminner om
den gamla glada tiden, innan det blef
sed för de upphöjda i världen att i
olympiskt lugn sitta och ha, lindrigast
Sagt- litet tråkigt. Men det beror på
er aiälfva mina ärade gudinnor och
gudar! Litet mer Offenbach, mina da-
mer och herrar, och lite:mindre stelhet
och egenrättfärdighet!

Barehus (litet rörd från toppen af
siv tunna): Bevare mig Jupiter! Tror
Jag inte gubbenpredikar öfverflugan!..." ■*► "
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Tobaksfabriken
"SAMSONS"
Tavastehus tillverkningar rekommende-

ras åt tobakskännare; försökSamson V

,Samson 2" (Trämunstycken) och "1899".

Teater och konst.

Stadttheater iHamburg firade det
25-åriga jubileet af sitt återöppnande
med en glansfull föreställning af rho-
hengrin". * **

Richard Wagners opera ,®egfirud u

har öfversatts till spanskan och kom-
mer under nästa säsong att uppforas
a k operan iMadrid under ledning af

kapellmästaren H. Ziimpe vid hoheatern
iSchwerin.

#

jjie neue Mamsell" är titeln på en
nyVlopera af J- *■ Wefer, libretton

af Friedrich Leber, hvilken antagits
till uppförandeå hofteatern iMünchen.

* * *

Edmond Rostands romantiska komedi]
Öyrano de Bergerac», öfversatt tiU

af L. Fulda, rönte betydlig
framgång & Gärtnerplatztheater i Mun-

shen, där den af den nya direktionen
fått den bästa iscensättning och utstyr-
sel. Stycket kommer i den närmaste
framtiden att spelas härstädes å Sven-
ska teatern, öfversatt till svenska af
Harald Molander.* **

Ett nytt skådespel Pauline u af
Hirschfeld slog an på Residenztheater

Wiesbaden.

Å Iwfteatern iDessau rönte det nya
ustspelet Mathias Dollinger" af O.
Blumenthal och M. Bernstein vid första
uppförandet ett välvilligt mottagande.

En vy operett Der Wahrheitsmund"
af Heinrich Platzbecker, libretton af
Adele Osterloh, upplefde a Altes Thea-
ter iLeipzig sia första föreställningoch
vakte isynnerhet efter de båda försu
akterna lifligt bifall. Handlingenintres-
serade mindre än den muntra, genom
intagande duetter, visor och kupletter
effektfulla musiken.

iWUhdmfheater i Magdeburg skör-
dade lustspelet Das letzte Wort" af
F. v. Schönthan bifall.

JL llOjtcUlcTll IyveiiHur uai uci 10.11-

-asirika skådespeletFortunat" af Julius
Grosse, med musik af Gutheil, uppförts
och rönt rätt mycket bifall. Publiken
egnade deu åldrige författarenhjärtliga
lyllningar.

Deutsches Volkstheater iWien gjorde
nycken lycka med den nya folkpjesen
..Der kleine Marin" af Karhveiss,

Från Ziirich meddelas: Goldbergers
danssaga \ :ergissmeinnicht" slog utom-
ordentligt an vid första föreställningen
härstädes i går, hvilket icko minst är
att tiilskrifva den präktiga iscensätt-
ningen och återgifvandet.

* **

A Stadttheater iHamburg rönte ett
nytt skadespel Neue Waffen" af F.
v. Zobeltitz vid första uppförandet ett

välvilligt niottdgande.

prick alltid

jYlonopole sec"



W:m. EKBERG. Coqnac-. Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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Franska Lifförsäknngs- #
belagt

t> i1UhIilL|j
Aktiekapital: 12 miljoner Fre

Garantifonden: 98 miljoner Frcs
it meddelar fördela

Grei

äjuk- och olj7cksfallförs^rinMliaiiic et la Sci-

H med >r^f■^■<;l,Tr- %
vid ,0i

särskilda förmåner,
: i'.:,.:; såväl den för- *?%

säkrade och liiins familj, som ock de per- &Ja
söner, med hvilka lian stiu- i afKirsfiirbin-
dfilsp för den oundvikliga förlust, som en *£f.
sjukdom och ännu mer en
ler en olyckshändelse medför

bekant,
sjukdomstiden och utbe- S^h

jj] är obot- «./caiar °/ia: |^|
lig och resten vid dödstV

B}) rar aiuu-sman^lii det gäller att säkerställa %3j
[gft större affärsföretag1 genom lifförsäkring, gj)
Jj^ emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- ~*

&£ samma störiugar svårare sjukdomsfall all- *£//
&th tid medföra och hvilka ofta nog bringa bor- tg^
*%Z ges- och förlagsmanstora förluster. jgAmD) För dessa väsentliga fördelarerfordras
£fst icke några extra premier utan endast att «g3)j|^£ den försäkradeafstår från den årliga vins^—O* andelen.
o\\ Greneralagenturen: H:fors, O. Henriksg.
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MntirlPng fhrnamsta ,-,iitafeptiska

toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödar kolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
riens och rosfeberns bikterie på

en minut
tyg iran

D:r E. Selander, Docent i bakteriologi vidK

D:r Axel Holst, Professor* i allmän helsovård
i-l Universitetet i Christiania

D:r F. Huedpe. Professor i allman helsovård

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor K
Kochs Institut i Berlin

D:r Girand, rid Munioipallaboratorieti Paris

D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo
ratorium å Kliniska Institutet iSt. Pe-
tersburg.

D:r K. G. Kuy!enstierna, Assistent vidFarma
ceut. Institutet i Stockholm, m. 11.

Finnes till aln å Apothek, Drog-
affärer m. il ställen samt iparti

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8,

&&&&&&&&&
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"Mbmpé ooL,,
Reldsleclc $ &o Reims,
serveras å alla restauranter

och finnes att tillgå hos de
Mesta vinhandlande såväl i
Helsingfors somilandsorten

Er é é-
T r

Partiorder upptages å lif-
försäkringsbolaget L'Urbai-
nes kontor, Ö. Henriksgatan
N:o 1. Tel. 13 57
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(» rikhaltigaste lager af utländska och inhem- Ä |^^^^^^^^-^J^^_|__^^^^^^M
v ska sorter, linierade och olinierade.

f Firmatr^ok utföresbiHigt. 9
| Dahlbergs Pappershandel, M
® Aiexandersgatani5. <fl

Champagne

V] ont de Bruyére
'
i"■];i 1forrn.r Tiandlfl.Tid)

hotell & restServeras å alla större
ar. Partilajfer hos

Ernst Toliander.
5. Magasinsgalan 3. Tel. 18 43
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sSutrealiseras så

Adr.: Wasa bankens nya
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)bs.i Billiga priser

S. Esplanad. 12

Söroäs Pilsener! |
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.
Prima vara

SörnasAktie Bryggeri.
i>X> XVxk,<KXjVxik>>.

kan

hus

-■: :■ ■<-:■ v

Fredr. Ekberg.
r\ t*x i * si *

52 Åtexandersqatan 52
Helsingfors

Missens

/ världsberömda /Bröstkarameller
Inreg. nmim. Ereg! \;mmr

för hosta, förkylning, inflammationiluftröret,
kittling istrupen, etc.

Pörsäljes hos alla herrar Drog- & Kolonialya-
i landet Parti från enda tillvärl

Nissens Ang Karamell Fabriks Boieg
Helsinglors
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Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchestern
J. C. Schwarz

Fredagen öan iO November 1899.

Program
Dem Yerdienst die Krone, M

avotte
:!. Mazarka excentrique . ,
4. In der Waldsohmiede, Idyl
B. Miralda- Walzei- .... Bose.

WeberOuverture zu ..Oberor

stige Krieg7. Potpourri. -De
8. Si vous ne m'; limez plus, Lied

alzer. . ,
Meditati Gounod

malt Tema II

Flisa Hamburger

Havanna

EKBERGS

S^ 52.srsgatan

I

fem

fb.iKreekcls I
i;S ; yjjMgi Bi /ggeri <# |
ILager Öl^^aSo^iisner

elef 546 VIA!ÄIA</ j I

liUtvi fVd.lllL/«

Wiener Damen-Orchestern
J. C. Schwarz.

Lördagen den S! November 1899

Program
Desormes
Vollstedt.

Volontär-Marscli . .
Kuss Gavotte. . .
Wiener Leben, Polka Strauss

Gounod
Wahlste

Serenade
Mfillerlieder. Walzer .Ouverture, Si j:etais roi" Adam

1 Ii Ulm ii lii|
8. Verlorenes Gliick, LI9. Fantasie avs : ; '^^^^^^^^IHH10. Osterreich in Tonen. Walzer -. . Ziehrl11. Potpourri,Die Jagdnach demGluck" Suppé.12. Björneborgarnes marsch — —

Schwärz.
Sprowacke
Bizet.

Försök Colors
Puts- Se Poierpuiver

:ista { 1 iöralla si

Coiour
Skurpulver

Färgfabriksaktiebolaget Color
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