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Tidning för Helsingfors
Georg Wikströms skrädderiTeatrar och Konserter. Östra Henriks)?. N:o 1/ BAD\

/ CENTRAL\
/ Tarmlnfts- och \^/ Basängbad rekommenderas. \

Lagret är stort och välsorteradt.
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisenberäknas myk-
ket moderata.Utgilves hvarje söndag, onsdag och fredag

1899N:o 104. Söndagen den 14 Maj

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
Folkteatern. SUOM. TEAATTERI.SVENSKA TEATERN.

(Studenthuset)
Söndagen den 14 Maj kl. 8 e. m.Söndagen den 14 Ma] 1899 Sunnuntaina Toukok. 14 p. 1899

Obs.! Sista Föreställningen. Obs.! dColppofiintaisena näyfäntönä
Med benäget biträde af manskören Kamraterna

För 3:dje gången. För sista gången * " II

Ur lifoeto strid.bort-Sabinskornas
Skådespel med sång i5 akter (7 tablåer) af

F. Berndtson (Die versunkene Glocke.)röfvande.
Personerna 5-näytöksinen satudraama. Kirjoittanut Qerhart

Lustspel i 4 akter af Franz & Paul von Schönthan
Hauptmann. Suomentanut Jalmari Finne

Personerna
Henkilöt

Professor Martin G-ollwitz Hr Stawenow
Axel AhlbergHeinrich, kellonvalajaFredrika, hans hustru Fru Bränder

Baron Pantzarsköld.
Maria, hans dotter.
Werner, löjtnant vid Björneborgs regemente
von Stöbern,kapten vid Savolaks infanteri.
Karin, en äldre kvinna.
Anna, hennes dotter.
Jakob. Baronens betjänt.
Rapp, hans son, soldat.
Öfverste von Döbeln.
En militär.
Hurtig, soldat.
Halomen, bonde.

Officerare och soldater.

Olga Salo.Magda, hanen vaimonsafFrk. SöderströmMarianne1> deras döttrar
Paula J Heidän 2:si lastansa.(Fru Stavenow

Pastori Emil Falk
DoktorNeumeister,Mariannes man Hr Klintberg

Koulumestari Pietari AlpoHr LindKarl Gross
Parturi Oskari SaloEmil Gross, kallad Sterneck, hans Händelsen föregår under 1808—1809 års Finska

krig, strax före och efter striden vid Lappo.Hr Carlsson Vanha metsänoita Mimmi Lähteenojason
Rautendelein, alku-aine olento. . Olga LeinoEmmanuel Striese, teaterdirektör.Hr Swedberg Dörrarna öppnas kl. Va 8 e. m. Representationen börjar

kl. 8 e- m. och slutar omkr. kl. II e. m Adolf LindforsFru Lindh VesihiisiRosa, piga hos Gollwitz
Hemmo KallioMetsanpeikkoAugusta, piga hos Neumeister Oröna biljetter

Meissner, skolvaktmästare Hr Precht Keijuja ja kääpiöilii.Biljetter säljas lördagen fr. kl.10—4
iO. V. Laurents tidningsdepot samt hela
söndagen å Studenthuset.

Tapahtumapaikkaon vuoristo ja kyla sen juureila1en tysk småstadivår dagar

Ovet avataan k:lo 7. Näytöntöaikaa k.lo V,8
ja loppuu k:lo Va".Börjas kl. 8 och slutas omkr. 10,30 e. m. SUNDSTRÖMS fotografiatelier

Fabiansgatan 27.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3„SKÅNE", Brand- & Liilorsäkricgsaktiebolag: G. F. CfIRLANOER.

HOTEL KAMP.
m,.
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kl. 8 e. m.

J.H.Wickels
VIMATOEL.

ÄRRÅKS PÖ^SCH,
prisbelöntmed guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

Utför omsorgsfullt ocb till billiga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. telefon 2453.

AktaÄxa Lindholm
Tapissersaffär,

Viner ech spirituösa
direkt importerade från utlardet hos

Hjelt & Lindgren.
Alexandersgatan 7. Telef. 638 Unionsgatan 17

#o/r._ Esplanadg. 37 Telef 1727,

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

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

Grenoble världsberömdahandskar.
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Filthattar
stort urval billiga priser hos

Firma li. El-min
9 Alexandersgatan 9.

MMiBite
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2. Telef 491

Finsk Konstslöjd. 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 hus.

Ylle- och Irikovanmffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinlandfor
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Ledig annonsplats

Café Suedois
Vilhelmsgatan N.o 5.

Telefon 13 75

Brunnshuset.
Söndagenden 14 Maj 1899

Direktör S. Lewy's
Orkester.

Program.

Broder Lustig, marsch Fahrbach.
WaldteufelIdina ögon, vals

Ouvert. till op. „Martha Flotow
FahrbachCousi Coura, polka

Lied ohne Worte Ant. Door
StraussKvinnohjärta, polkamaz

Potp. ur op. „Trubadur" Verdi,

Paus.

Vaktparaden kommer, marsch Eilenberg

NeswadbaLorelci-Pharapras

Santiago, sp;nsk vals Carbin
Potp. ur „Gluntarne" Wennerberg

Slutmarsch

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
som finnes är

lIA 3131ON1).
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter for Finland & Skandinavien,

HAGELSTAMS BOKHANDEL
(Hotel Kamp.)

Inom maj månad utkommer dubbelhäfte
af tidskriften

Afcticutn,
innehållande bl. a. teckningar af medlemmar i
den stora deputationen, tecknade af Edelfelt,
Järnefelt, Gebhard och Blomstedt.

BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut at endast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan S

Ständigt lager af färdiga
BAttISKLABER.

Obs.! Affären flyttas den I juni in i passagen
K. P. Larsson.

MARIEBAD
Mariegatan 13,

serverar bästa finnbadstu, karbad, halfbad,
tallbarsbad, sprit- o. terpentinsångskåp.

Telefon 20 27.

jA.l* 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.

Uti Fredr. Edv.Ekberg's
Cigarrhandel

(Ekbergska huset) Alexandersgatan 52,

finnes ständigt lager af färska

Jjauanna GiÉ al?1?ct?
från 40 penni till 3 mark per styck

ENGELSKA SKRÄDDERI- ETABIiSSFJaENTET
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.! Fullständiggaranti.
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Musikbref från Paris

Man kan ej hålla Colonne och La-
moureux-Chevillard nog räkning för,
att de sä ofta inbjuda utlänlingar att
dirigera på sina konserter. Det vitt-
nar fördelakt-gt om Innu djupt de in-
sett betydelsen at de', internationella
utbytet at idéer, och huru fullkomligt
fria de gå frän anklagelsen för chau-
vinism (i likhet med de flesta at
Frankrikes värkligt framstående män
pä kulturens olika områdeo), och för
det småaktiga kotterit-åsen, den jalou-
sie de méiier, som ständigt fruktar
att se sig öfverflyglas af konkurrenter.

Liksom om man kunde tala om kon-
kurrens pä ett område, där individuali-
teten har ett sä vi .sträckt spelrum. I
hvilken hög grad detta värkligen är
fallet, har varit lika intressant som läro-
rikt att konstatera under åhörandet af
de orkesterchefer, som i tur och ord-
ning gästat Paris. Alltsedan grefve
dHarcourt gjorde början med ryssen
Winogradaky ha Tysklands <ch Ryss-
lands eminentala kap ■llmästar-' kommit
hit. Vi ha hört hos Colonne Rirhter.

Mottl och Lévy, och hos Lamoureux
Nikisch och nu senast Weingartner och
Richard Strauss. Man har i fulla drag
njutit af de nya härliga synvidder hvar
och en på sitt sätt öppnat för det mu-
sikaliska tänkandet, utan att fråga sig,
huruvida det man fick till lifs var den
enda, den allena saliggörande traditio-
nen, hvarförutan ett utförande af en
Beethovensymfoni t. ex.ivissa kretsar
anses som ett fullkomligt kätteri. Pör
dessa blir visserligenenRichardStrauss
fullkomligt onjutbar. Hans uppfattning
är rubato som en mazurka af Chopin.
med högst oväntade tempoförändringar,
fermater och rallentando, hvaraf det ej
fins ett spår på partituret; en tolkning
å la Tsigane. Man må säga, hvad man
vill därom, men ytterst originell och
rolig är han. Beethovens A dur-sym-
foni, de tyska kapellmästarnes „Cheval
de bataille", och uvertyren till Mäster
sängarne blef under hans taktpinne,
som har något af ett trollspös förvand-
lingsförmåga, till någonting alldeles
nytt

Så ny och intressant än Strauss
tolkning är, fördunklade den pä intet
vis Weingartners. Jag har redan i
d^un^rifhiing berättat om, hur denne

irra Iret

Fotografiska Handels- och Fabriksaktie
bolaget iFinland Helsingfors.

Fotografiska artiklar
ocli

Fon.ografer.

triumf var nu ej mindre. Hans tolk-
ning af uvertyrerna till „Alceste" och
„Euryanthe", Mozarts Ess dtir- och
Beethovens C moll-symfonier. Liszts

Tasso" m. m., var bland det härliga
ste man kunde höra, och vittnade om
i hvilken sällsynt grad han vid knappa
36 års ålder eger hvad fransmännen
kalla „posséder son metier". Som be-
kant blef W., efter att successivt ha
varit kallad till Königsberg, Danzig,
Hamburg och Frankfurt atn Main, ka-
pellmästare vid Berlins opera 1891,
Som han förra aret lämnade, för att
uteslutande egna sig åt komposition
och där Strauss blef hans efterträdare

Intressant är att jämiöra de-sa bägge
sä genialiska konstnärer. W. tillätet
sig ej sä mycket tempcrubbningar som
S.. han äger kanhända mindre fot)gue"
än denne, men har mera storslagenhet
och koncent: erad värme. Bägge erhålla
af .-in orkester de delikataste nyanser,

och äro mästare som få iatt sätta i

relief de olika instrumentens sonoritet.
Som bekant åtnjuta deiTyskland stort
anseende äfven som kompositörer, och
i Strauss vilja mänga t. o. m. se en
efterträdare till Wagner. Ihvad män
dessa förhoppningar komma att realise-
ras är svårt att döma efter den komp.
som här utfördes: „Så talade Zarat-
hustra". Denna egendomliga titel är
som bekant namnet pä ett af de mest
berömda arbeten af den bittreoch skep-
tiske filosofen Nietsche, hvari han resu-
merat sin teori om j-öfvermänniskan11

superhomo
Innan jag afger ett difinitivt omdöme

om denna underliga komposition, skulle
jag vilja höra om den. Temligen vå-
gadt synes nig att vilja sätta filosofi
i musik; ett helt intryck får man ej
häller af denna något tofviga rapsodi,
som varar en tre kvarts timme. Men
intresset hälles hela tiden vaket genom
den oerhördt djärfva och geniali-ka
polyfonien, de mest pikanta rytmer och

Ci i*iifi & ?., nr» III» : h "<" 1L.-
G s * **■?. K- U

är den bästa velocipeden

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte

SundstrÖßn's



AXEL PIHL G REN Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
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Efterfrågad.
Omtyckt.

B^amßrini Restaurant.
k Champagne _J)
3 Mont de Bruyére S,
fQ säljes i minut hos de flesta Herrar handlande. I

O

rveras å alla större hotell & restaura- g
hos _"_.

Ernst Tollander. £Ms. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. 7*

10 tusen kronor om året endast på
sängkompositioner; ja, nägra af dem
komma upp ända till 100 tu3en.

Bland andra nämde förläggaren en
mr Maybrick och en missHope Temple,
hvilka kunna när som hälst sälja en
sång för 18 tusen kronor och därtill
förtjäna mycket på tantiemet-. Mr Tro-
peres säng Old Madrid" inbragte åt
förläggarna 280 tusen kr.

Kompositören får iEngland iregeln
en viss procent å hvarje såldt exemplar,
ifall han ej är sin egen förläggare.
Men naturligtvis har det dar lika väl
som annorstädes inträffat, att tonsättare

för en obetydlighet sålt sånger, som
sedan gifvic tusenden. Den sedan sä
populära sången Aiter the bal!" ufc-

bjöds af kompositören för 20 kr., men
ansågs ej vara värd så mycket. Han
lyckades emellertid med några vänners
hjälp få den tryckt och har på den
förtjänt en vacker förmögenhet.

Operettkompositören sir Arthur Sulli-
van arbetade fem timmars tid på sin
präktiga säng The löst chord",och de
timmarnas arbete betaltes med 180 tu-

sen kronor.
De ord utan musik, som flöda ur

uppburna diktares pennor, honoreras
icke pä långt när så högt. Ru lyard
Kipling har ju drifvit det upp till ett

DdT kr. ordet afven när han skritver
pro-a, och några skalder få 1 a 2

en glänsande orkestrering. Man märker
emellertid, att hr Strauss ännu befinner
sig i sin S.urm- och Drang-period; då
han funnit det rätta uttrycket för sin
personlighet, kommer han utan tvifvel
att åstadkomma högstbetydandesaker.

Weingartner var denna gång repre-
senterad af tvänne kompositioner: en
intressant transkription af „Invitation
a la valse", som dock ej kommer en
att förgäta Berlioz's mastervärk, och
i.Le Séjour des Bienheureuses" (jag
ignorerar den tyska titeln). Detta värk
äger vida större klarhet och behärsk-
ning i ingifvelse och form än det
ötrausska, och dess högstämdainnehåll
och rikedom på de finaste instrumentala
fynd förfelade ej göraett djupt intryck
På den fulltaliga publiken.

G. S.—
«""►-

Visdiktares inkomster

»Guldet är sängarens lön", sade de
gamla. Den regeln tillämpas måhända
1Dgensiäde.s sä frikostigt som i fråga
°m ci,Kelska visdiktare.- Jag antager, sade nyligen en
nusik.örläggare i London, att det i
England och Amerika finns ett hällt
bondmål personer, som förtjänabortåt

t © graf faleller-

P Cl I(!\ ' aUa storlekar och * «mm^^^t^m .Is Ht 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
Dessförinnan iCentralpassagen.

Hela det nyinkomna vårlagret
inberäknas i slutförsäljningen,

■våren. Hattar
Alla nationers

materialen
som pågår hela
monteras gratis,
köpas hos mig. Fla<|<|oi?

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

Telefon 1581snedt emot Brandkårshuset
Från 1 Juni, Alexandersg

Dessförinnan Andregi^U.<A^^iki^iAJAik_i^UAiåki^
Begär priskurant

000000000 Internationella Olycksfallsförsäkrings
Aktiebolaget iWienBorgå-Porter.

Vällagrad.

Välsmakande. meddelar billigast olycksfallsförsäkringar.

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

«ss-_s£..c- Stor iS-S-SSee*

REALISATION
Nya Glasmagasinet,

3 Mikaelsgatan 3

Till töljd af gårdens ombyggnadoch före-
stående lokalombyte ser mig nödsakadatt fort-
sättningsvis realiseramitt rikhaltiga lager af äkta
Kristallvaror (Kosta) Glas ochPorslinerm.m.
proc.10,i5& 20 proc. rabatt.

Oscar |^k^siz.

jy
gs

E»

Stickade varor
såsom strumpor, damasker, vantar, barnklädningar,

tuavästar, undertröjor,un-gosskostymer, damkoftor
derkjolar m. m

oH£ai?n
iflere nyanser och schatteringar från Fmk 5: 50 till
högre priser

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

Th. Neovius.

Hulda Lindfors
Korsett

Sisndhetslif

Helsingfors, Berggatan 10.

Ledig annonsplats

V. Helanders
Vin & spirituosahandel

|Wilhelmsgatan Nio 4,

Innehafvare L. V. Relander. Telefon 1803

guinéer för ve;sraden, men med den
guldflod, som kan strömma in för en
enda visa — vore den också blott en
uppfiffad slagdänga från gatan

—
kunna

dessa honorar, som sagdt, icke mäta

—«""►-

Notiser.
— Berlins teatrar. Lessingteatern

har för första gången uppfört Grill-
parzers sorgespel „Die Jitdin von To-
ledo", hvilket hade en lysande fram-
gång. — En ny treakts fars „Tam-
Tam" af F. v. Zobeltiiz gjorde ingen
lycka a Berliner Theater. — En ny
teater har under namn af Wiener Volks-
theater öppnats vid Oranienstrasse. —
A Metropolteatern har for första gån-
gen gifvits Der wilde Meier" af Leon
Leipziger,hvilketstycke rönte framgång.

— Det nya skådespelet ..Gretes
Gliick" af Emil Marriot rönte ett väl-
villigt mottagande å Volkstheater i
Wien. men yttringar af misshag gjorde
sig äfven gällande.

— Miinchens teatrar. Till firande
af prinsenregeta ens at Bajern födelse

lagoch tillika Zweibruchen-Birkenfeld-
liniens 100-åriga jubileum uppför-
des å hof- och nationalteatern ett nytt
festspel „In Treue fest" af Martin
Greif och mottogs med hänförelse. —
Miinchener Schauspielhaus har för för-
sta gången uppfört ett nytt skådespel
„Hildegard Scholl" af E. Croissant och
B. Westenberger, hvilket rönteett väl-
villigt mottagande. — A Gärtnerplatz-
theater rönte den nya bondefarsen„Durchs Standesamt" af fru Har.l-
Mitius lifligt bifall.

— Stadttheater iAltona harupp-
fört ett nytt lustspel „Momentaufnah-
men" af J. Jarno. Bäst t-logo första
och andra akterna an, men mycket
mindre den tredje.

— En ny opera Ludwig der
Springer" af Ad. Sandberget slog au

pä publiken å Stadttheat-r i Augsburg.

— F. Curtis opera rDas Rösli
von Santis" rönte starkt bifall å
Stadttheater i Bern

" ■<► "

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

®^P^ "<X!_*



W:m, EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
1

Brunnshuset.
Måndagen den 15 Maj 1899

Direktör S. Lewy's
Orkester.

Program.

Lefve Lewy, marsch ihlfeldt
Land meiner Träume, vals Fahrbach

La Siréne. Ouvert Auber
DesormesAuteul Longchainp, Polka

Waldconsert Eilenberg

MetraLa Neva, Polkamaz
Potp. ur op. „Puritana" Bellini

Paus

Ouvert. till op. „Zampa Herold

Solo fiir viol Moreschi
Jugend-Triiume, vals Waldteufel
Svenska Toner, Potp Benzon

Slutmarsch

I Brefpapper |
Hj| rikhaltigaste lager af utländska och inhem-
;ä| ska sorter, linierade och olinierade. |H
|&| Firmatryck utföres billigt. ps|
:jf.; Dahlbergs Pappershandel. 1$?
§£| Alexandersgatan 15. ps|

ed högvederböiiigt tillstånd
af Kejserliga Ryska Mcdi-

cinaJstyrelsen i S:t Petersburg
säljes det af framstående bakte-
riologer vitsordade och härintills
oöfveiträffade bakteriedödande
medlet

Stomatol
För tändernas ochmunnens vård

i de flesta apotek och drogvarv-
hela Ryssland samt i<i)_a...asi_."

m Finska Bokhandeln i S:t Peters-

■
8 Wilkens & Petersen,B:^9
qt 0. Ntrowz, Woskau

Kontor & lager

S:t Petersbur
Liteini prospekt N:o

Frcdr. Edv. Ekiierg.
Bageri&Konditori

52 Alexandersgatan52

Helsingfors

g«~ Va&li&eti IM

Brunnshuset
Tisdagen den 16 Maj 1899

Direktör S. Lewy's
Orkester.

Program.

Kärnthner Lieder, marsch Seifert
SuBpiD.nl, vals Ivanovici

WallaceOuvert. till op. „Maritana"
Förlofnings-Polka Stedingk
Aftonstjernan,Rom.solo f. Tenorh Wagner
Kuba Jurek, maz Narayslows

Studentsånger, Potp Lewy

The British Patrol Asch
Auf der Wacht, solo för Piston Dierig
Glada gossar, vals Vollstedt
Musikalische Täuschungen, potp Schreiner
Slutmarsch

åuq. Lwft. lartwall.
Sadu å 20 p:i

Mineralvattenfabrik Elvira å 15 o-i

WMe/minaM
15n:M

Helsingfors., Alexandersg. 26.
Telefon 169

Tillverkningen står
under kontroll af filo-

sofie doktor Hj. Modeen.
hos

Jacob Remeke
Hll__H_l_______________-_____BHi«_■

flotel JCämg.

Paus.

26fi?. (

Aftonkonsert fi\ kl. 8
af

*&$&&& Spanska Kapellet n****»
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...erate.i.re. fir Fiilait: MitxlstitiiL

Cagotisaccfyi.
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H.fors 1899, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri.
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