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ItftllPfiilullulFotografiska
Alexandersg. 19

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

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

Julutställning-
Axa Lindholms

Tapisseriaffär,
Alexandersgatan 7. Teief. 638

G. Z*eMto
kr'ä,dderia,f£ä,r.

Fredriksg itan 40. Telefon 19!4

(Lager af flia tyger och färdiga kostymer|
i^n^^Uoilerirt och omsorgsfullt arbete.I

'. Schalin.
h Ittstrumenthandel,

Största läge

27. Helsingfors. Telef. 1251.
Piunhios, OrsfOlliarmonier- I

A orheBterinBtrumen
ninos från väridsfin

Carl Bechstein. iBerlin,

3££»£^€€€€€€s
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916. jj

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

»M££M€€€***
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ÄrroSTo PignQPhniS ds\o ruSlsusl.
i måna^agnldiprisbelönt med

utställningar. i utmärkelse he-

tällningen iBordeaux

Vkta
Hiner sch spirituöse

direkt importerade irå tlardet hos
Hjelt & Lindgren.
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Nya Tapisseri affären
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S2Ol

Största urval

Stor flyttnings ealisation
B* £8 tiflf\
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yiTo/va Esplanadg. 37 Telef 1727

priser

*f I>r. Lahmiddej

Jouviiis & C:o's
iindskai

«■ ■ i

ÉÉ^^llf

len 18

r^n
PN

1

FF"
—^

O*:

h— i
"

rt)

ro

>"

O

1 >

I—4a
O
tZT

rD
\7T*

v

3
/—Tv

U

C^
n^
t— 4
■
—
i

c/o

f\X

-



Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden4.
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grudslöjor
kransar, band. spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval hos

Firma H. Ellmin
1 Alexamler.sgatan 9

Helsingfors Ctartiiterfs
Smörgåsaffär

Michaelsgatan Telef 4'.)1

JULIUS SJÖGREN
Ittikaelsgatan 4, Centrals hus

Ylle- och trikoYarunfTiir.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Tel. 2776.1«ffl|IQi* Tel- 2776

Ved, Båjjad, klufven. hemkörd per telef.
HyfSadf och ohyfßadt virke.

Restaurant
\j+ /♥IlyDviy*

AKTIEBOLAGET FINSKA JERNSÄIsGSFABRIKEN.
Enda Specialfabrik i Finland for

JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.
Betydligt billigare än do utländska
Illustrerade kataloger på begäran.

SO Alexandersgatan 50.

6mil Rcbnberg.
OBS.! FullständiK
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Tornberg-s
Pappershandel

är flyttad till
12S. Espianadg^^^^H

(Wasa A.Rtieba.n^^husm
OPERÄKÄLLAREN.

Den enda värkligt praktiska SKItIFMASKIN
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

4f4fsfs*4*4?4?s*4t
Hagelstams # ** * Sokfjanäel
Det länge bebådade och efterfrågade

Herr J- G. Breitholtz konstruerade
bläckhornet

nya

©f3timus"
är numera tillgängligt ihandeln*

Pris Fmk 3:50,

Middags- & Aftonkonsert. Table dhote & å la carte,
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Q° Teater och musik
Agnes Jordan" af Georg Hirschfeld

uppnådde, meddelar ett telegram från
Wien till Berl. Tageblatt, en storartad
framgång å Burgteatern. Styckets tra-
gik grep publiken med öfverväldigande
kraft. Framställarne voro denna gång
pä sin rätta plats och erbjödo lyckade
prestationer. Fru Hohenfels eftersträf-
vade naturlighet och öfverraskade ge-
nom kraftfullt spel i affektscenerna.
Förträfflig var hr Remers som Jordan,
ännu bättre Sonnenthal som Kxebs.
Publiken hyllade mångfaldigt rollicne-hafvarne, och författaren inropades
under stormsnde ovationer efter alla
aktsluten.

Berlins teatrar. R. v. Gottscballs
sorgespel »Rahab-1 har uppförts första
gången å k. skådespelshuset och delvis
mottagits välvilligt, om ock slutakten
framkallade opposition! —

Å Lessing-
teatern roade det nya lustspelet Alsich wiederkama af Ö. Blumenthaf och
Kadelburg, en fortsättning af farsen
r lm weissenBSflsl" (Turistlif), publiken.— A Xeues Theater har för första

gången uppförts franska lustspelet
Colinetti" af Lenotre och Martin, öf-
versatt till tyskan af A. Halm,hvilket
vakte bifall.

— Å Besidenztheater slog
det nya lustspelet Jagdfreuden" af
Georges Feydeau utomordentligt an.
ehuru styckets innehåll är af något
frivol beskaffenhet. — Deutsche Volks-
biihne öppnadesin värksamhet å Ostend-
theater med Michel Beers sorgespel
Paria" hvilket dock icke vakte någon
synnerlig anklang. Bättre effekt gjorde
Ibsens skådespel Das Fest auf Sol-
haug". — Ett nytt lustspel af Herr-
mann Faber Em gluckliches Par"
gjorde ej stor lycka å Deutsches Theater.

Å Stadttheatern i Köln rönte den
nya operan rMandanika- af G. Laza-
rus, libretton af Julius Freund, ett väl-
villigt mottagande vid första uppföran-
det. Kompositören var föremål för
stormande inropningar.

Wiens teatrar. Tolstois skådespel„Mörkrets makt" rönte en betydlig
framgång å Deutsches Tolkstheater.
Många saknade iåtergifvandet endast
den typiskt-nationelakaraktär,somBtyk-

Försök
(Uesterlund $&o$

utmärkta Frukt Marmelad
ket kräfver, skrifver en recensent. På
samma scen upplefde Anzengrubers
folkskådespel Das vierte Gebot" nyli-
gen sin lOOrde föreställning. — Ä
Baimundteatern har Anzengrubers fars
Der Doppelselbstmord" gifvits för för-
sta gången och mottagits med lifligt
bifall. 8

„Sköna Helena", Offenbachs så be-
kanta operett, kommer att framträda i
anmärkningsvärdnyinöfningpå„Théåtre
des Tariétés" iParis. Offenbachs arf-
vingar halva nämligen tillställt sagda
teaters styrelse en mängd nya musik-
nummer anträffade vid genomgåendet
af Offenbachs musikaliska kvarlätenskap
och enligt anteckningar å desamma
hörande till operetten i fråga.

Ben ståndaktige Guérin har nu också
funnit sina diktare i Paris. Af denna

förhärligas han, af en annan bespottas
han. Men goda affärer göra de alla.
Camelots-tidnings utbjudare ioändlighet
och ialla tonarter utropa dessa nchan-
sons" i munnen på hvarandra — „ tio
centimer, text och musik". Man kunde
skrifva mången rätt märkvärdig histo-
ria om dessa visors författare. Det är
gatans barder som ej låta något till-
fälle till förtjänst gå sig ur händerna,
som gör en ohanson" af hvarje, den
också obetydligaste tilldragelse, folk-
skalder — om man så får säga, stun-
dom banala, stundom glänsande spiri-
tuela. Visorna skrifvas vanligen till
någon allmänt bekant melodi, carmag-
nolen, marsäljäsen o. a. d., och den
som då lyckas beröra den sträng som
för stunden vibrerar starkast inom fol-
kets bröst,kan med sin chanson" göra
alldeles briljanta affärer. BlandGuérius
lofsjungare är det en mr Bruant som
för ögonblicket är mast en vogue och
hvars lilla, två strofers visa för tiden

man kan gärna sägnu sjunges af —
det

—
hela Paris

Nationalteaterns i Kristiania senaste
premiére inleddes med en modärn tysk
enakts pjes, Otto Hartlebens BAfekod

Filharmomska Sällskapet.
Lördagen den 18 November 1899

Populär Konsert.

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors

j :' rsälining iparti ochminut ar'endast äkta utländska
Viner &

Spiz-ituosa
Nya.Ma.rnga.rderoben
Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER.
Beställningar emottagas

\
K. F. Larsson

uélLls tlolooil^sot
iais

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. Wultffs
PAPPERS- iRITMATERIäLIEHÅNDEL

N. Esplanadg 43

Helsingfors Mya SVlusikhande!
Fazer & Westerlund.

Största Not- cch Instrumentaffär
Nyheter!

Jean Sibelius, Athénarnes 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 :S6

iQnisf* a qIqffö»*|OyöbSdßdlial för Korsetter.
Svenska prisbelönta & andra utländska fabrika

ter ialla storlekar samt prislägen.
Största urval af korsettfjedrar & planschetter

till billigaste priser, hos

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

C.E.Lindgrens Borstbinderiaffär,
Alexandersg1. 46. Centrals hus
Alla sorters finare och gröfreBorstar &. Penslar,

Tamburmattor & Rottingpiskor, Toilettvålar, Amykos, Par-
fymer, Badsvamp, Kammar af alla slag, Speglar & Toi-
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker, Cigarr-
& Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.

FörsökColors
Puts- & I»olerpulver

bästa putsmedel för alla slags metaller.
*»s» Color Skurpulver «««*

finnes till salu hos alla välförsedda handlande.
Färgfabriksaktiebolaget Color.

Helsingfors.
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PersonsSUOM. TEAATTERI. Stickmaskiner.
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njU-töksinen laulunseKainen liuvinäytelmä. Kir.jo

Lavlut säveltänyt ja
H()skari Merikanto.

l!:J?ss5k

sovittanu

"
t-*-:^^-K lenki1 ö

Y\ ittiwr, Turkka, ] Kaarle Halme Stickade varor såsom strumpor, damaskei

lar HP Taavi Pesonen
in

ikkilais Ahk.sis Rautio ■e nyanser och schattering101 sVi^ Ullgarn i il
Uuno Salmela FmkKasuri,

Oterma, Hemmo Kallio
)-. 50 till högre priser.
Helsingfors, Mikaelsgatan 2.
Åbo, Slottsgatan 17.
Wiborg, Alexandersgatan 27

{* ill*U,-X

l« Kirsti SuonioMaija, kaupiistebia

Emil Falck Tia. Neovius.1 *
Katri, hanen tvttärc LilliHögdahl:.!■■;;>

iå^nni, mökin tvtär A.lma Auei; Sofi ■ar I- Sixten Uättäri Eino Salmela,

Pölhö-Kustaa lyhytj irkinenpc )ika Olga Leino
Poro-Pirko Mimmi Lähteenoja

' J3rhä.Uea ide tiostaapotek
drog- ooh pavfymafT&rer %mPahna-. Olga Salo f-'*> fl|Maijaa&mt iparti genom

\GUIDOHORNBORG. Helsingfors
Telefon tSSI.

Leena Mimmy Leino 'i
Taurila, laut lisakki Lattu

Pris pr flaska 3 mk
Pietolan pi alvelijoi ta, tukkilaisia ja kylan tyttöjä.

L_^-_-----^=U,|

L
r ''- - '"'

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo VaB
ja loppuu kilo 11.

1 Q:wwHelsingfors Elektriska
-;,A. Nikander (DAktiebolagW Belysnings

Mikonkatu ii Tel 303 I
mwinejä,Monjakkia,
IMom.rn.ia. ja ii&öör^/ä»I
I* Pyytäkää hintaluettelo! * I

Kasarminkatu 27 Telef. 916 u
Toimittaa sähkövaloa.

mm

-h
Myy sähkötarpeita.

O. Öländers ga
Skrädderietablissement,6ambrini Restaurant. Skilnadstorget 2

Beklädnads-Bolaget Aalto & C:ofäGQQQOOOQQOQQQo Bangatan N:o 9. Telef. 15 05
Mineralvattenfabriken Kostymer, Paletåer och Benkläder för festSivori & * *

4f Merikannon 3
visit-, och hvardagsbehof förfärdigas snabt och omganitas sorgsfullt

Godt material, fin snitt och skickliga arbetare
Priserna särdeles moderatarekommenderar sina tillvärkningarPianomakasiiiii[Ti Färdiga kostymer,paletår ochbenkläderpå lager

Frackkostymer uthyras.Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 3191 &!Mekl'ddnadsSolagetA.alto & C:oWiipurissa JjHelsingissä

Aleksanterinkatu 21. Sj Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. » Tel. 29 22. ggggÖÖÖOÖOÖQÖSQÖÖ Sa-ngatan N:o 9. Tel. 15 05.

från regimentetu. Stycket, en militär
äktenskapstragedi, påminner starkt om
Sudermanns bekanta Fritz". Pjesen
är kraftfullt konsentrerad och iall sin
nervösa obehaglighet tämligen värk-
ningsfull. Den spelades också synner-
ligen väl. Hufvudrolen, skrifven för
Kainz, gafs af Halfdan Christensenmed
en äkta värkande intensitet och värme.
Det var både färg och stämning öfver
lians figur. Som den otrogna hustrun
fann fru Wettergren riktigt uttryck
för såväl den lidelsefullt hängifna äl-
skarinnan som för det kalla, trumpna
lugnet gentemot den manhon bedrager.

Efter denna bastanta förrätt bjöds
pä lättare kost. Fru Garborgs 3 ak-
ters lustspel Hos Lindelands" ärbyggd
På ett utmärkt motiv. Ien duktig
°ch rutinerad författares hand kunde
en satir öfver det nutida förenings-
oskicket helt säkert blifva någonting
rätt roligt. För fru Garborg har för-
söket tyvärr utfallit mindre lyckligt.
Stycket är både fläkt och föganöjsamt.
An det likväl vid premieren gjorde en
viss succés torde få tillskri fvas ett på
»Ua händer utmärkt spel och en öfver
aUt beröm stående iscensättning.

,Saint-Saens rJavotteu. Om denna
81n nya balett, hvars förstauppförande
agde rum a Opera oomique iParis den

Tobaksfabriken

"SAMSONS"
Tavastehus tillverkningar rekommende

ras åt tobakskännare; försök »Samson I'

,Samson 2" (Trämunstycken) och IB9a_

"23 okt. a. å har Saint-Saéns bl. a |
vftrat till en af tidningen F lgaros

Srble följande:-,Det håras

ci varit min mening att sknfva någon

or balett med präktiga dekorationen

Endast en landtlig idyll sådan vi se

den på dessa kolorerade bxlder som

nStan hvarenda bondstuga återfinnas
mel an den stora väggklockan och ek-
7uZ Dessa bilder framstäl a van-

Sis någon enkel idyll, en landthg

Sk med älskog mellan herdar och

nor och som slutar med en kys

A la moitié de Javotte
I'autre moitié".

Till förmån för de förolyckade nor-
ska fiskarenas familjer ha de svenska
konstnärerne John Börjeson, August
Malmström, Richard Berg och Olof
Hermelin, genom öppet bref idagpräs-
sen, inbjudit sina kolleger att skänka
konstvärk för att säljas på auktion till
förmån för de nödlidande.
INorge hafva bl. a. Björnstjerne

Björnson och Fridtjuf Nansen anmält
sig sinnade att hålla föredragförsamma
ändamål.

Dolly a, lustspel i3 akter af Henrik
Christierson, har i öfversättning af
Emil Jones införlifvats med den tyska
teaterrepertoaren. Stycket som började
sin bana på utländsk botten vid Thalia-
teatern i Hamburg, rönte därstädes åt-
gjord framgång, om än kritiken ej
ställer dess konstnärliga halt synner-
ligen högt. Att döma af resencioner
tyckes Dolly dock lyckats att hålla
humöret uppe hos publiken,

—
och det

är ju vackert så.

Johan Svendsen som i dagarna an
ländt trän Köpenhamn till Kristiani;

gaf därstädes senaste lördag, d. ll:te
dennes, en konsert hvars programupp-
og uteslutande hans egna kompositio-
ier. Mästaren dirigerade själf orke-
stern

ThorLanges lillaenaktareNatascha"
gick den s:te första gången öfversce-
nen å CentralteaterniKristiania. rStyk-
ket är i ocli för sig icke af någon
betydenhet, men utgör en liten fin
stämningsbild som väl försvarar sin
plats

" — säger ett ortsblad. Alt be-
ror på återgifvandet. Fru Thora Han-
sons kraftfulla och realistiska framställ-
ning af den olyckliga unga flickan som
af brutala manshänder dragés ned i
smutsen, var en utmärkt prestation.
Likaså var det ett nöje att se fru
Hammers varma och fina spel som den
unga rika frun. Mindre lyckligt ut-
fördes mannens roll, den tredjeistycket
förekommande personen.

<«»»►

prick alltid

jMonopole sec"!

■8
&}
(SI
(SI
SS
IS
(D
3

n
■

SV3
99
■

Na ES Bb &&*^^ Bfiwfl fft^ffl

egnan



W:m. EKBERG.
O ###€ mM^MM^MÅ10

H§ra
\ Franska Lifförsäkn?

bolagetv mmmH i
mer FrcsmI Garantifonden: 98 miljoner Frcs

Bola ielakt
M

@ "sbo
aiiie et la Sei <€C % såväl don för-

äkrade och lians famil
llUil

(I('lS( Lvik]
sinV 3in c mv i

W I Bola

&,

L'Urb

ti sä
ston

ukiörsäkrmgenmot \
jukdomslall

ti^ni(Hl't"ir:L och l^^^|^ofjt^^^ iringa bor-
öriu

För d väsentb

\^ \gé reiuic
tradi står irän den årli

QarIvon *3£norring.,-c
o
O »♥S>C«9«l«««9<»««l«l«t
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LIJMj # rikhaltigaste lager af utländska och lnhenfl

ska sorter, linierade och olinierade. A

4»

t
A

Dahlbergs Pappershandel,
Alexandsrsgatan 15.O
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(Nutidens förnämsta nntiseptiska m
I toile',tmedel

STöMänoenTa^ocrnminnen^ara^B
Stomatol

dödarkolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
nens och rosfeBerns bikterie på

en minut

D:r E Selander, I) i vid K
Karo Stock

ssor i n sovård
■ -i vid Universitetet
Ä D:r F. Huedpe. Pro!t>-H

vid Universitetet iH
I D:r R Bassenge^^^^^JA.ssist( r E

» D r Giran Mvim «I gf D:r M^Ra^y^^^
: H fcersburg

■B D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vidFarma- S
-'."":{ cent. Institutet i Stockliolni. ni. ii. K

■v Finnes till salu å Apothek, Drog- S
tK affärer m. fl. ställen samt iparti.

X Helsingfors Tekno Kemiska La- M
iiboratoriurn Söd.a Esplanadg. 8. S

Enocft CUestergren's
Skjortaffär

slutrealiseras så fort ske kan

Billiga priser
Adr Vasa bankens nya hus

S. Ksplanad. 12

gatan 3

"%^»

i
I■

Sörnäs
Sörnäs

Prima råmaterial
Prima vara

SörnäsAktie Bryggeri.
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4f 4f 4f 4f 4f 4f &> 4f
y

I Ciitp
"Momplg Obb,,

I Beidsieck $ 0:0 Reims,
erveras å alla, restauranter

och finnes att tillgå hos de
ta vinhandland* såväl i

Ifelsino-fors somilandsorten

Ä- Ä[nstitut%t i St. P. V^ V-

Partiorder upptages å lif-
försäkringsbolaget L'Urbai-
nes kontor, Ö. Henriksgatan

N:o 1 Tel. 13 57
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Fredr. Edv. Ekberc
I KonlitiQ ITPPIttpil

52 Ålexandersgatan 52
Helsingfors

Nissens
Pilsener! m 1 \^^^^^^^^^s^B

Intvy. variim.
;■/ ■ för hosta, förkylning, inflammation i luftrör

om 4 kittling i strupen, etc.
F<ii'siilj(>s hos alla herrar Drog- & KoloniiMg« ruliamlliindc i landet. Pari i från enda tillvärk

Nissens Äng Karamell Fabriks Bcl-.s

Hotel Kämn.
Wiener Damen-Orches

J. C. Schwarz.
Lördagen den Movembe

Program
Mars1. Weri

2. Bres
3. s'Goldkäferl, Polka . . . '.5. Intermezzo avs Pajazzo"' .5 \\ ilde Tiosen, Walzer .0. Fragmente avs Fladermaus

7. Ouverture sm Dichter & Baue
8. Si vous

10. Bei uns z:Haus, Walzer !
'

!11. Hur mankomponerargammalt ther
med variationer

nra

K flil
Fabiansgatan 27

ilraffäw
Lag ,f ur i!
gar, a

.is va

(Obs.! För hvarje ur garant
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