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Teatrar och Konserter.

Oscar Ålexiz.
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glasmagasinet

Nya

Tidning för Helsingfors

Brand & Liffcrsäkrings
Aktiebolag
Kontor
Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

J. N. Carlander.

*** DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. » » »

1900.

Söndagen den 18 November
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H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 16, Telefon 27 70.

Jakob Liungqvists
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Fotografiska
I
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Svenska Teatern.

Åtelier

flrraks Punsch,
Söndagen den 18 November 1900
kl. 4,30 e. m

Telefon 2453

Utför omsorgsfullt och till billiga
priser allt fotografiskt arbete såväl

Andra folkföreställningen

inom som utom atelieren.

Hya Capisseri=
affären
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Oman lä HtlftElanl

fiagasundsg. 2. telef. 3201
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Skadespel i fyra handlingar af Henrik Ibsen

I Största ui^al!

I

Herr Malmström

Örnulf från Fjordarne, odalman på Island
Sigurd den starke, sjökonung
:lgeland
Thorolf, Örnulfs yngsta son

Engelbreoht

<åo

i

CD
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Avg. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

lillvärkningeii står under kontroll af
Filosofi D:r Hj Modeen.

Olga Bulér
Telefon 32 38.

middags servering
En skilda rum & Billard

■

Belysnings Åktieöolag
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Vile &.Tricotvaruaffär

Hus k arla

Erik blodyxes tid, på och inärheten af
det nordliga Norge
He
på
gård
Gunnars

1

Norra Esplanadg. 37. Telef. 1727

3

af Dr. Lahmanns

llufvucldepot

Börjas kl. 4,a0 och slutas omkring 7,30 e. m

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier
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2, Hotel Kamp
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Vin- & Spirituosahandel
Skilna
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Blomkrukor, Vaser m. m
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littala Qlasbmks
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Hjelt

Strix Skrif-Kopiebläck rekommenderas.

Fabriks-Aktiebolaget Strix Tehdasosakeyhtiö. Helsingfors

tillvärkningar, såväl enkla som
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter
Kannor, Ostkupor m. m
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Kontor Vestra kajen 18

Brand- & Lifförsäkringsaktieboläg
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säljes hos Renar vinhandlare
och serveras å alla första kläs

Bordsserviser, Kaffe= & Téserviser,
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Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan 27
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Westerlunds restaurant. m
o
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

Herr Lindströn
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Helsingfors Elektriska

(Inneh. Q. F
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Helsingfors Telef 169.

Fru Lindfors

Hjördis, hans fofterdotter
Käre bonde, helgeländing
Egil Gunnars son, fyra år gamr

Kasärngatan 27- Telef. 916

er

många utställningar. Högsta
utmärkulse hedeispris(Diplome d!hoimeur) vid utställningen iBordeaux1895.

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6

rsone r 1

40 Alexandersgatan 40
Telef. 2i

an
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prisbelöntmed guldmedaljvid
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W Obs.! Ullgam stort sortiment. Uid partiköp rabatt.

lb*i. Äondffort
an

B. Ulickels
UinHaiKlcl.

Alexandersg. 19
(ing. fr. Hagasundsg
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C. F. GARLANDER

Alla aftnar

Aftonkonsert

Sång å
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Fotografisk Atelier.
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Harald Wasascjemas BLOMSTERHANDEL, Skiinaden4
Sällskapet,
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Led.g annonsplats

BODEGA
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Helsingfors

Försäljning i parti och minut at endast äkta utländsk,

""*

Viner &

Sp irituosa

Söndagen den 1$ noocmber 1900
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felb & filt
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herrar och damer,

Sedan stor prisnedsättning på samtliga i affären
numera egt rum, inbjudes
allmänheten att vid behof af
Möbler, Möbeltyger,Mattor, Draperier, Lampor, Vaser etc.
göra besök ivår affär och hoppas vi kunna fullt tillfredsställa ärade kunders anspråk med våra nuvarande
Aktiebolaget IR IS, 21

förekommande artiklar
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Geschichten ans dem Wienei
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Mignon"

Scener ur op.
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Brand & Olycksfallförsäkring

(frk. M. Langhammer.)

CO

Moment musical

Fazer & Westerlund

Sclmbert

-^

Fabiansg. 16,
lager
nytt
Nu inkommet stort
utmärkta

Tel. 14 31

Waldteufel

Flyglar
PianinoM
Mlssrsiioiiler

Dun enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN

Wi

som finnes är

Rekvirera vår nya piano och harmonium
katalog, som sändes franco på begäran.

// A 31M O JV D.
som skrifver såväl rysk som vanlig skritt.

Specialaffär för Korsetter.

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o

t
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48

innehållande 186 vyer i stort format från
hela vårt land med text på svenska, finska,
tyska, engelska, franska och ryska.
Pris

Fmk

Alexandersgatan N:o 48

Finska vapenmärken

*

C. E. Lindgren iB ortsbinderiaffär,

Alexandersg. 46 Centrals hus
Alla sorters finare och gröfre Borstar & Penslar,
Tamburmattor & Rottingpiskor, Toilettvålar, Amykos. Parfymer, Badsvamp, Kammar af alla slag. Speglar & Toilettprydnader, Portmonnäer, Börsar. Plånböcker, Cigarr& Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.

29

Genomskinliga kuvert,

å Ia Cart hela da en- Större &"» dre

till

Middagsbetällningar, Sexor
höfire priser. A ttonkoncert fr. kl. Va 8 — 11.

l:ma Inlaid Linoleum
A. B. Wicander & Larssons
Q O nederlag Q
Richardsgatan

in

direkt inporterade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.
S. Espl. gatan 12.

från 2,50

Lopez' arbete har ett kardinalfel:
den amerikanska duellen. Den är hvarken berättigad eller egentligen alls motiverad. Konflikten hade mycket väl
kunnat lösas på annat sätt. Men lika-

i ultrnmodärna mönster

Cognac.

CD

Viner och spirituösa

T\r>lar)å i Bilder,

Operakällarens Restaurant
,
.

2

Akta

Den vackraste gåfva till vänner i utlandet

€. E. Hnapcs Skrädderietablisemenf.
Jllexanaersgatan 17.
Atnerican Fas^ion.

CD
CO

O. Grundström.
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läge stams

Xouis de Salignac & Co.

Svenska prisbelönta & andra utländska fabrikater i alla storlekar samt prislägen.
Största urval af korsetet]edrar & planschetter,
till billigaste priser, hos

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien

<"'

v

O

Norska folkvisor och folkdanser Söderman

~

21

grundadt 1827 Generalagenturen
N. Magasing. i. Telef. 231.

Weber

Friskytten"

5

Första Rysska Försäkringsbolaget

Paus
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Czibulka

Scene de Jiallct
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Alexandersg

priser.

Haydn

renad för stråkinstr

Ouvcrture till

—

Strauss

Wald" vals

Muffar & Boas, hos

I Joh- Weekse_f,
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Ouverture till op. Stradella" Flotow
Stradella",

3Z* F. Larsson.

21 Alexandersgatan 21
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-ubisam, nutria m. m.

BARMKLÄDER.

IPASS* c»! VI

a

af krimskin. astrakan.
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Kon^rtcn

Populära

A

\\ nitermossor.

Ständigt lager af färdiga

25:te
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Hattar

ESPANOLA

(Etablerad 1883)

a

segreto" för ett år sedan,
framhåller La posta suprema" förfatväl som

::.

åtgörande bragts till undergång. Då
dyker plötsligt Mario upp ånyo. Han
X
har uppehållit sig iMone Carlo, spelat
A Constanzi-teatern i Rom gick nyli- och förlorat. Han hade i behäll
k*
gen öfver scenen ett treakters drama enligt hvad han
skämtsamt sade
»La posta suprema" af Sabatino Lopez, endast respass till en annan värld
hvars dram ..Il segreto" för ungefär hvarmed han såg Amerika,
dit han nu
ett år sedan väckte så stor och be
vore på väg. Ugo_ alla själfförebråelrättigad Uppmärksamhet. Lopez skil- ser dunsta bort vid
åsynen at den an-1
drar i detta sitt senaste arbete en dras, som han tycker
lättsinniga sorg- Södra Esplanadgatan
amerikansk duell och dess sorgliga följ löshet. „Han kommer
3
nog ej" att inder. Mario älskar R.nata, Gastoldos fria denna sin
(Invid Salutorget)
tänker
hedersskuld",
hustru. Men hon besvarar ej denna han. Mannen är ju mer lefnadslustig
Han undviker Renata och
lidelse, af orsak att hon allaredan bal- an någonsin". Isamma nu
vill ej län gr
väckes
lefva
i hennes närhet. Den
ett annat förhållande, hvars hjälte är han ur sina tankar
döde Magenom ett fasans nna
skugga står ständigt emellan dem
en Ugo de Värd-. Det
kommer till skri af Renata. som står borta vid fönRenata som ej har någon aning om
en stormande scen mellan Mario och
En man. hvars drag hon dock
båda männens missämja, förvånas
Ugo hvaraf följden blir en amerikansk stret.
grund af afståndet ej kan igenkänna,
Ugoe frånvaro och oroad däraf oiver
duell. Mario skall taga sitt Ii:. Tre har blifvit öfverkoid på den
uppsöelektriska ker hon h mom i hans
månader förgå utan att den dödsdömde järnvägen som
.ostad. Han
passerar strax där förbi. omtalar dä
låter höra af sig. Ugo bör.ar känna Det a.i
Mario. Ugo blir iran och med mer honomalt för henne. Renata dösamvetskval. For hans tankar stål i.u
härdt, och den älskade
alldeles
förändrad. Dyster och tung- finnans förebråelse,ständigt det unga lif ~nm genom
'
'
~
e
äro honom ett
hans
r °.i s han af ballucinatioi er.
större straff än alt annat.

Ett nytt italienskt drama

s
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11

tarens stora dramatiska begåfning och
flytande vackra språkbehandling. Hutvudrollerna innehades äfven nu af Zacconi och signora Gramatica och löstes

—

på ett storartadt, konstnärligt sätt.

*""►-

Hvarifrån engelsmännen fått

sin folksång
Vet någon väl hvarifrån den engelska nationaisängen God save the Queen"
leder sitt ursprung? saken är ganska
egendomlig och tillräckligt anmärknings-

värd för att talas om. Jo, den stammar från Frankrike.
Madame Maintenon hade en dag uttalat en önskan att kunna erhålla en
-ång, ord cch nmsik, lämplig att utföias af damerna vid det kungliga institutet i Samt Cvr för hvarje gång
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AXEL PiHLGREN.
SUOM TEAATTERI

Torr Genuine Arraks Punsch.

—

Folkteatern.

Hälsan är det bästa!
använd därför

Ramie-underkläder.
Sunnuntaina

Ensam försäljare
Julius Sjögrens Trikot- och yllevaruaflär
Mikaelsgatan -4 och Centralpassagen.

Marraskuun 18 p:nä 1900

* * *

EöMONT.

murhenäytelmä (10 kuvaelmaa).

rekommenderas för
skaper &

. Kaarle Halme.
j(reivi Egmont, Gauren prinssi,
. Axel Ahlberg.
Oranilainen
Vilhelm
Benjamin Leino.
Alba
Herttua
.
Knut
Weckman.
aparäpoikansa
PsJJniancO>änen kirjuri
Oskari Salo.
Richard, Egmontin
Närhi.
S
) Alban palveluksessa /Otto
lEvert Suonio.
Gomez )
Lilli Högdahl.
Klaara, Egmontin rakastettu
Mimmi Lähteenoja
Klaaran äiti
Pietari Alpo.
Brackenburg, porvaripoika
Rautio.
Soest,rihkamoitsija"|
Brysselin Hemmo Kallioi
Jetter, räätäli
Eakennusmestari ( porvareita Taavi Pesonen.
Eino Salmela.
Saippuankeittäjä J
Uuno Salmela.
Buvck, sotamies
Ruvsum, sotavanhus
Emil Falck.
Adolf Lindfors.
Vansen, kirjuri

.
. .. .
.
. . . ..

iAleksis
..
.

Kansaa, seuruetta, vartioita, y. m. Näytelmän paikka
Brvsselissä. Pisimmät väliajat övat toisen, neljännen
ja kuudennen kuvaelman perästä

avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo Va 8
ja loppuu k:lo II

MM
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Godt material, fin snitt och skickliga arbetare.
Priserna särdeles moderata.
Färdiga kostymer,paletar och benkläder på lager.
Frackkostymer uthyras.

Beklädnads-JBolaffet Aaito & C:o
Tel. 15 OS.

Ivar Schoultz

Linoleumaffär
Boulevardsgatan 28

m GROnDfIBEs

21. Unionsq. 21.

Tobaksfabriken

i Tavastehus tillverkningar rekommenderas åt tobakskännare; törsök Casino",
Samson I", Samson 2"
(Trämunstycken) och "1899".
Kommissionslager i Helsingfors hos

,,

Frans Lindberg
Mexandersg. 52. Telefon 2658,

f. A. T. nyberqs skrädderi

w Belysnings Aktiebolag

Anna.

Andra Ridilarfnß
Två män af folket
En jägare.
En bondficka.

Hofdamer. Riddare. Pager. Nunnor. Jägare. Allmoge
Händelsen försiggår 1430 på Stockholms slott och i
trakten af Wadstena kloster

Tel. 5 42.

\!>

Toimittaa sähkövaloa.

ReKommenderas

konung Ludvig XIV skulle besöka ka-

pellet därstädes. Denna madameMaintenous önskan gick mycket snart i fullbordan och vid konungens besök kort
därpå i Saint-Cyr, hälsades han af de
un ga damerna med en kantat hvartill
orden voro följande:
Grand Dieu, sauvez le roi!
Grand Dieu, veugez le roi!
Vive le roi!
Que toujours glorieux,
Louis victoiit-ux
Voie ses eunemis
Toujours soumis!"

JAöblev,

f

(Store Gud skydda konungen,
Store Gud hämna konungeD,
Lefve konungen !
Må altid ärorik

Ludvig
Se

segerrik

sina fiender

F°r altid öfvervunna.)
åS° n tid däre te:- besökte den store
Handel Frankrike, och hörde
mnen sjungas ackompagnerad af en
■'
Carkt orkester. Han var alldeles fört
öiver dess majestatiska och mak-a 'verkan,
ästakoiLmen med dock sa
Pnkl a medel.

jokern

est

Telefon 31 91.

—

Teater och musik.

w
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till allmänt erkändt billiga
$te priser, bos

3obn Paiscbeff,
OBS.! Cill landsorten sändes fritt einballeradt samt nedkördt till järnväg eller ångbåt.
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återöppnande den 29 december d. a., för första gången ett nytt stycke af
äfvensom att restaureringsanslaget på Franz von Schönthan r Fiau Königin.
2,200,000 frcs, tillsvidate icke öiver Författaren hade själf öfvervarat de
skridits. Truppen spelar numera å
Tiots den
teater Sarah Bernhardt.
kris teatern haft att genomgå med orsak af branden har Comedie Frai.caise
under förloppet af år 1899 och de sex
första månaderna af är 1900 spelat
med bättre ekonomiskaresultat än någon
af de andra teatrarna. Under förra
delen af är 1900 har där uppförts
1,272 akter, däraf 335 hänföra sig till
sorgespelet och 937 till lustspelsrepertoaren. IredogörXseu lör Odéontrup
pen heter det att densamma oaktad'
det bakslag som förorsakades trupp*- n
genom Théätre Francais' brand (man
nödgades nämligen upplåta Odéon å
den genom eldsvådan hemlösa Comedie
Francais- ) truppen dock under säsongen 1899—1900 uppfört bl. a. 16
nya pjeser. A Stora operan gafs tre
va operor. „BrLeis", „Joseph" och
„"Prise de Troie", <ch å Opera Comi
qu-' uppförde-" under hvaije at åren
1899 och 1900 fem nya stycken.

De Franska teatrarna. Redogörelser
för 1900 års budget framlades häromdagen för Deputeradekammaren iParis.
A särskildt intresse är berättelsen öfvei
budgeten för de skona konsterna uppgjord af Georges Berger. Redovisaren
sysselsätter sig därvid ingående med
bl. a. de af staten subventionerade
teatrarna Beträffande Théätre Fräneds yttrar han, att vid en af honom
forans ålden 25:esistlidne september
.1 Deutsches Sehauspidhaus, Hamtram
byggnadsarbetets
ad syn öfver
nya teater, gats d««n 24 oktober
ätskridande. hade stai-s i ut-.kt teaterh* burgs

T

beklädnadsmaterial

bästsorterade lager i
Finland af alla slags

jf¥
£w

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8

Handel erhöll sedermera af superintendenten vid Saint-Cyr tillåtelse att
före sin afresa ko[ iera musikstycket och
vid sin hemkomst till England, öfverlämnade han det till konung Georg I.
Men hvem hade väl komponerat denna
Det hade Lulli gjort. Och
musik?
hvad har man sedan i England gjort
vid Saint-Cyr koaf pensionärernas
— Man
har gjort der
nunga-kantat?
natioEnglands
till
bravursäng,
till en
nalsång, den allmänt kända „God sa<-e
the Queen".

prima

39

Största ocb

§anifa§
000 'OO©

Tel. 29 22.

1

Blåa biljetter.
Biljetter säljas alla hvardagar iTéhandeln midt emot Svenska Teatern (Ar= HB CO
gos hus) samt söndagen från kl. 12 p. d.
å Studenthuset hvarjämte de ock kunna
abonneras per telefon 20 99.

rekommenderar sina tillvärkningar

Wladimirinkatu 20.

21.

B
B

Representationen börjar precis kl. 8 e. m. och slutar
Dörrarna öppnas kl. '/2 Be. m.

omkr. kl. II e. m

Mineralvattenfabriken

Aleksanterinkatu

o

hon.Trna^B

//¥

OO iQOQOO 000

Wiipurissa |Helsingissä

SJ

i 6 ta

Första RiddarenH

Kasarminkatu 27. Telef. 916

fiambritti Rcstaurant.
Sivori & * *
Piaiiomakasiini

(indelade

Herr Tybald.

Uälsonoradt laser af

Myy sähkötarpeita.

é Merikannon

5 akter

Erik Hendrikson. svensk riddare.
Harald, i tjänst hos Köniu.-mark
Cecilia,
barn till aflidneriddarHenrik at Saloborg
Gösta

===

Klädeshandel

W
Helsingfors LleKtrisKaM

SAMSONS"

skådespel i

Filippa af England, lians drottning.
Henrik Königsmark, dansk riddare, konungens gunstling,
Knut Algotson, dansk riddare.

sorgsfullt.

&

Drottning Filippa
konung.

*

visit-, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och om

Sli rädilerictabiisement

För femte gången

Erik XIII af Pommern. Sveriges, Norges och Danmarks

Bangatan N:o 9. Telef. 15 05.
Kostymer, Paletåer och Benkläder för fest

N:o 9.

&

* e. ni

Personerna

Beklädnads-Bolaget Aaito & C:o

Ba.nffa.tan

den is November kl.

enskild;^^

tillställninjra^^H

— *

Söndagen

blåer) af Gabriel Lagus

G. A. Wi c ks t rom

H enk ilöt

(Studenthuset)

Historiskt

KAISANIEMI RESTAURANT

Viisinävtök>inen
$'"■ J. W. Goethe. Sävältänyt L. v. Beethoven

Ovet

Guldmedalj 18H8 i Paris

*

sista repetinon°rna. Dekorationerna äro
i Wien, kostymerna iDiissel<forf. Den kvinnliga hufvudrollen ut'ördes af den framstående skådespelerskan fru Stella Hohenfels från Burgteatern i Wien. Framgången var fullständig.
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Sudermanns „Lyckan i skymundan"
h-ir med framgång gifvits å teatern i
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2178. Helsingfors
W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och VinhandeLÄlsxandersg. 52. Telef.
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för tändernas och munnens vård
dödar kolerabakterier på en half

minut samt tyfoidfeberns, difteerins och rosfeberns bakterie på
en minut
enligt intyg från

Tallbergs hus.

D:r E. Selander, Docent i bakteriologi vidK

Karolinska Institutet iStockholm.
D:r Axel Holst, Professor i allmän helsovård
vid Universitetet iChristiania.
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Prlsbelönt på Världsutställningen i Paris 1900.
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Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel
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D:r F. Huedpe, Professor i allmän helsovård
vid Universitetet iPrag.
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D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor
Kochs Institut iJJerlin.

Damer & Barn
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GUIDO NO/)HBO!)G.flelsingfor*
Telefon 1331
Prle pr flaska 3 mk
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D:r Girand, vid Municipallaboratorieti Paris,

Underkjolar
WinterbSusar

D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs laboratorium å Kliniska Institutet iSt. Pctersburg.

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

Finnes till salu å Apothek, Drogaffärer m. fi. ställen samt iparti.

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vid Farmaceut. Institutet i Stockholm, m. ti

Helsingfors Tekno Kemiska Laboratorium Södra Esplanadg. 8.
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Smakfulla och vackra

V

Vy-Postkort
Största och rikhaltigaste lager.
Mycket billig-a priser.

? 3
J

Dahlbergs Pappershandel, J
Alexandersgatan 15
Norra Esplanattgatan 23.
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Champagne

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Mont de Bruyére

,q säljes i minut hos de flesta Herrar handlande
Serveras å. alla större hotell & restaura- Ö*
tioner. Partilager hos
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Ernst Toliander.
S. Magasinsgatan 3.

Prima råmaterial.
Prima vara.

Sörnäs Aktie Bryggeri.

Tel. 18 43,
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Papyrosg,
tån eget fa

tillverkad af fin turkisk tobak

Fredr. Edv. Ekherg.
52 Alexandersgatan 52
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som liålli
uppmanas allmänheten att

Vulu

Eifift sas,

som är det hillig&ste, renligaste o. bekvämaste bränsle, hvilket här finnes att tillgå. Kokapparater från 5 mark till högre pri-

Helsingfors
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Champagne

finnes i lager hos herrar vinhandlare.
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Sång- och MusiksälSskapet

Sång- o:h

Sång-■och Musiksä Iskapet

Musiksällskapet

»Colombo."

IColombo."

Mandagen den 19 November 1900

Tisdagen den 20 November 1900

Program
Program
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Hotel Kamp.

Program

00

gifves åt r. speoielt för led-, nerv-, mag- och rlicuimuiska åkommor. Knkla traumer af olika sUg, kontusin
nCl', <tis'oi\sioii(!r. reiioimnnlo llx:i;i'<iir^^^H
Akut SOffl
kromisk synoyit. Oiet.etJHk In-! lim.n I
t lå,ngvarigl
sängliggande, vid långsam kouvalesoensi »naen-i sa
skild stärkandebehandliusr. Såväl tor damer sona herra
2 och 5-7. Telef. 30 57 Kyrkogata.
Nicolai Leibowitsch.
Utexm. med diplom fr. gymnastiskt Ortopediskt

Hotel Kamp.

Söndagen den 18 November 1900

«

ffymnastik och massage.

Hotel Kamp.
Colombo".
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Gasverket.
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