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Städernas i Finland
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felb & filt

iUniversitetets Solennitetssal
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Muffar & Boas. ho

(hr. Lennart v. ZweygbergJof|. Wcckgell,
30. Unionsgatan 30

<<<<-<<<<<-<<<<<<>; >^>>>>y !. Smf j (E moln

så-= E

I
Konseri k e. in

!JUi

iBBHI!
Den enda värkligt praktiska SKIMK MASKIN

€. E. Knapes Skrädde- //A /»/ MONi).

rictablisemcnt. skrifver såväl rysk som vanlig skritt.
,ger hos

Carl Jacobsen & C:o
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Nya böcker till jul
Finlands kulE. Nervänder, JTiTuTT^^^^^^^H;urshistoria. Med 30 portrattafFinla^

framstående män frånmidten af seklet.Fmk

E. Cedercreutz, Bilderbok för unggammal. Silhuetter. Fmk. 3:SO.

Julgransflaggor
i de finska färgerna, blått och hvitt samj[gult och rödt med Finlands vapen. 10 p:n

flkxanaersaatan 17

Operakällarens Restaurant * la Cart hela d^^Zå"^ZJ^^
l:ma Inlaid LinoleumXouis de Saligaac & Co.

Cogaac.
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Teatern mera tillgänglig för
själfva folket.

Gustave Oharpentier, kompositör till„Louise", hvilken senaste vår väckte
så berättigad uppmärksamhet i Paris
har sökt få i gäng en synnerligen in-
tressant rörelse för alt göra teatern i
allmänhet tillgängligare för de lägre
folkklasserna, närmast naturligtvis Pa
riserteatrarna. Sä;-om bekant hade pä
hans initiativ direktören för Opera Co
mique. Albert Garié, ställt 400 platser
till kvinliga arbeterskors i Paris för-
fogande vid ett antal representationer
af .Louise". Charpenuer vände sig
i saken tiil främst teaterstyrelserna,
men blef ar dess* hänvisad tiil förfat-
tarene. Han utsände då ett cirkulär-
bref till samtliga författare och kom-
ponister ined förfrågan huruvida de pj
ville för exempelvis n;ändagarra, ställa

de af dem disponerade författarefribil-" jettema till förfogande af kvinliga ar-
beterskorrias förening iParis, for att
genom föreningens bemedling utdela:.

1 bland arbetsklassen. På så sätt att
i hvarje till föreningen hörande arbeter-
i ska finge medtaganågon familjemedlem
■ koinme teatrarna att blifva tillgängliga
i för de mest skildasamhällslager. Char-
i pentier har emellertid icke mötts med

samma hängifvenhet för saken hos sina
i kolleger. nFigaro'' offentliggjorde ny-

ligen 32 hittils ingångna svar pä Char-
■ pentiers cirkulärbref. Af dessa äro;

endast åtta absolut jakande, fyra upp-i
■ ställa några mindre vilkor, öfriga tjugu;
: säga rent ut nej. Svaren äro delvis

rätt karaktäristiska. De som obetingadt
'irafattatCharpentiers förslagäro: Henri
Cam, Maurice Donnay, Camille Erlan-
_'.r. Lucien Descanes, Samuel Boussean,
Jules Renard, Alfred Bruneaii och
Emile Zoia. Jules Lemaitre skall

K

@F<?scerrt"
Södra Esplanadgatan 2

(Invid Salutorget).
..mycket gärna"'' ställa sina måndags-
biljetter till Arbeterskornas Förenings
disposition — då man uppför något
stycke af honom. Ungefär lika svar
hafva George Hue och Gaston Carrand
afgifvit. Edmond Rostand skrifter ett
långt bref. Han finner idéen vara all-
deles utmärkt och beklagar blott att
han blifvit uppfordrad att afgifva sitt
-var änder en tidpunkt då hvardera
hans pjeser äro ..emigrerade" och har.

ber om uppgilt huru Charpentier tänkt
sig den praktiska sidans af saken ord-
nande. De nekande svaren förskansa
sig alla bakom samma argument: för-
futtarene hade fast aftal med biljett-
försäljarene och kunde icke fritt dis-
ponera sina gratisplatser. Några, exem-
pelvis Saint-Saéns, Massenet och Lecocq
afgifva intet bestämdt svar, de vilja
törst nse tiden anJ. Att „svårighe-
terna" med biljetttörsäijarenaicke ställa
sig så värst stora, bevisas af Donnays
svar, däri han säger att han, om så ar
att biljettörerna skulle göra invändnin-
gar mot saken, han i hvarje fall skall
till företaget öfverlämna inkomsten at
sina måndagsbiljetter. Samma ntvåg
stode väl också andra till buds och
Charpentier påpekar dettauttryckligen.
Ett långt tydligare språkvalar emeller-
tid Yictorien Sardou, som dcckmindie
kanske än någon anuan, behöfde tästa
afseende därvid:

— Er idé ärutmärkt
och högsint", — skrifver han, — men
den är ej praktisk. Ingen lörfattare
skall med glädje afstä från en månads-
penning om 100 å 200 frcs för nöjet
att få sitt stycke appläderadt af edra
skyddslingar. Manne det ej vore skäi
ifsté trän hela denna vackra dröm.
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A. B. Wicander & Larssons

*

) O nederlag Q
Richardsgatan 2

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsinafors
g 1 pa h m enslafi? f;

Viner &
Spirituosa

Hya Barngarderoben

3ulutstä!lning
PASSAGER Leksaker Barnk

K.F.Larsson
IHIg

21 Alexandersgatan 21
n stor prisnedsättning t

mänheten att vid behoi at
Möb'er, Möbeltyger,Mattor, Draperier.Lampor, Vaser e

;öra besök i vår affär o a)as vi kunijg
k inftd våra.ifredsställa ärade kunders ansi

pnse Aktiebolaget IR IS 1 Alexa

*
»«* Aktiebolaget VlVlVJlia

i Stockholm
meddelar Eifförsäkringar på förmånligaste vilkor

6. fl. Rjelt. Generalagent för Jinland.
norra Hajen 4. telefon 9 45.

lårs Nya Musikhandeö ti
m

Fazer & Westerlund
Tel. 14 31 Fabiansg. 16

Nu inkommet stort, nytt lagei

Flyglar
Piaiiinos

Harmonier
Rekvirera vår

som sändes iranco på begäran

Specialaffär för Korsetter.
ter i

Svenska prisbelönt.a &, andrautlimdski^!^Ila storlekar samt prLslageii^^^^^^^^H
rar & planschett

I tillbilligaste priser

O. Grundström.
N:o 48 Alexandersgatan N:o 48

Akta

Viner och spirituösa
ide från utlandet h(
Hjelt & Lindgren.
S. Espl. gatan 12.

C.E. LindgrensBorstbinderiaffär,
Alexandersg, Centrals hus

Alla sorters finare ochgrötre Borstar &, Penslar
Tamburmattor &, Rottingpiskor, Toilettvålar.Amykos.Par-
fymer. Badsvamp. Kammar af alla slag. Speglar & Toi
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Planböcker, Cigarr-
di Cigarrettfodral m. m. till billigaste pri.-er.

sbetällningar, Sexor från 2,50
fr. kl. Vt 8— H.
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Sivori & & *
é Merikannon
Piaiutniakasiiui

Wiipurissa fHelsingissä
Aleksanterinkatu 21. I Wladimirinkatu 20.

Tel. 542. W Tel. 29 22.
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Tobaksfabriken

SAMSONS"
iTavastehus tillverkningar rekommenderas åt tobaks
kännare; törsök Casino", Samson I", Samson 2
(Trämunstycken) och "1899".

Kommissionslager iHelsingfors ho

Frans Lindl)era;

A.lexandersg. 52. Telefon 2658.

Torr Genuine Arraks

Mp«

å if amie
Julius SjögrenW

C ikot oc Ilevaruaf
w
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A. Wickström

Beklädnads-Bolaget Aalto & C:o
Bangatan N:o 9. Telef. 15 05.

Kostymer, Paletåer och Benhläder t
behof förfärdigas snabt och o:

materia
les mode

liga kostymer,paletår och benkläder på läge

Beklädnads-Sola jetJLalio &C:o
Tel. IS OS.Bangatan. IV:o 9

Ivar Schoultz

Linoleumaffär
Boulevardsgatan 28

ElektriskaHelsingfors
Belysnings Aktiebolag
Kasarminkatu 27 Telef. 916

Toimittaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita

GQOOOO
Mineralvattenfabriken

§anifa§
rekommenderar sina tillvärkningar

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 3191.

Öö©OÖQ<BDQÖÖOOOQOG

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Lördagen de .-.,; er kl. 8

För andra gången:

Herkingariß

Mor Katrina
Lasse.
Olle Lek
Stina, In
Stal, bn
Selma. }
Mamsell Bom
Ingeborg, val
usting. t', d.
En betjent.

yrkovakta

Folk af båda könen
Händelsen tilldrar sig invid Lekhytte by i Väster Nerrike

meJ

Representationenbörjar precis kl. 8 e. m. och
omkr. kl. II e. m. Dörrarna öppnas kl. yJB

slutar
e. m.

Gula biljetter.
Biljetter säljas alla hvardagar iThé=

handeln midt emot Svenska Teatern (Ar=
gos hus) samt representationsdagen äfven
å Studenthuset fr. kl. 5 e. m. hvarjämte
de ock kunna abonneras per telefon 20 00-

=Rekommenderas =
Uälsortcradt lager af prima beklädiiaäsmateria!

Största ocb bästsorterade lager i
?inland af alla slag

J^öblei?,
till allmänt erkändt billiga

w ste priser, bos

# 3obn Paiscbcff,
fitfors, Brunsg. 12

jR) OBS.! Cill landsorten san
J des fritt emballerad* satnt ned

kördt till järnväg eller ångbåt
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Teater och musik
Tolstois „Mörkrets makt" pä Deut-

tohts teater iBerlin:
Om uppförandet af detta Tolstois så

gripande drama yttrar Furst Mesch-
tsohersky, hvilken tilllälligtvissamtidigt
besökte Berlin, som följer:

Jag ville nästan kalla denna repre-
sentation en saga, ty så iminstadetalj
utmärkt som detta drama ur det ryska
tolklifvet återgafs af de tyska konst-
närerna, förefaller det mig nära nog
sagolikt. Frän början och till slutet
IDgåfvo mig såväl uppsättningen, de
spelandes mimik, tonfall, gester och
karaktärens utveckling ide starkt dra-
matiska momenten, en känsla af icke
r}sk skådespelarkonst, men af att lefva
midt upp i en genuin rysk bondby.
Det gals stunder då jagryckte tillhelt
förvånad ät att höra tyska talas ien
r}'sk bondstuga. Jag har ännu aldrig
sett det Tolstoiska dramat återgifvet
På någon rysk scen så omsorgsfullt, sä
verkligt konstförståndigt som här. Det
framgick tydligt med hvilken samvets-
gr&nhet hvarenda en af artisterna satt
"6 "i i sin uppgift och sökterätt ater-
ptva författarens intensioner. Där fanns

ej ett enda felgrepp,ingen missuppfatt-
ning af karaktären. Den sista scenen
däri Nikita biktar för folket var at

gripande natursanning och ett mäster-

prof på dramatisk konst — —
Lika mycket intresse väckte hos mig

äfven publikens hållning. Teatern var

utsåld till sista plats. Icke en hand
rörde sig under själfva spelets fortgång.

Såsnart ridån höjde sig inträdde döds-
tystnad i salongen. Ej ett Ljud för-
nams utom de spelandes röster. Med

återhållen andedräkt lyssnade publiken
till hvarje ord som sades. Denna, jag

ville säga
- andaktsfulla tystnad var

en aärd af beundran och en hyllning
af författaren, som, enligt min åsikt,

talar ett högre språk än de mest stor-

mande applåder och framropmngar.
-

Vid Wagner Föreningens iBerlin se-

naste månadsmöte lämnade professor
Sternfeld några meddelanden om Mer
Btetfiångarnes" uppkomst, rmka dock

icke alla äro egoade föroffentligheten.

Af det tillhands varande originala för-

sta utkastet till operan erfors bl a.

att Eicbard Wagner redan sä tidigt

Bom 1845 uppgjort planenull..Ma.ter-
sängarene" och äfven delvis m*rb>tat

densamma. Han vistades då hos famil-
jen Wesendonk i hvars ägo detta för-
sta utkast ännu befinner sig. Därefter
hade arbetet blifvit lagdt åsido och af
mästaren småningom bortglömts. Först
tjugo år senare då Wagner ytterst ned-
stämd öfver att nTristan och Isoide"
icke kom till uppförande i Wien, bru-
ten af den honom ständigt förföljande
penningenöden återigen uppsökte fru
Wesendonk som då boddeiVenedig,
tog hon fram utkastet och uppmanade
honom att slutföra utarbetandet af det-
samma, hvarmed Wagner också genast
vidtog med glödande ifver. Sålunda
tillkom Mastersångarena" hvilka ialla
tider skola omgifva Wagners namn med
odödlig glans.

■«»►

Notiser.

A Costanziteatern iRom har för för-
sta gången uppförts en ny komedi
..Bestigandet af Olympen" af G. Antona-
Traversi. Det satiriska stycket slog
särskildt an genom sin kvicka dialog.

Minnesmärke öfver nla petite Hen-
riot"'. En minnesvård öfver den vid
Theåtre Francais' brand omkomna unga
skådespelerskan Jeanne Henriot, kom-
mer enligt beslut att resas å hennes
graf i Passy. Utkastet är tecknadt af
en ung fransk arkitekt. Omgifven af
en blomsterplanteringkomme att liksom
därur uppstiga en piedestal sockelhvarå
en af Puech modellerad marmorbyst af
M:elle Henriot skulle anbringas. Pä
piedestalen skulle stå följandeinskrift:
Hon kom, hon log och dog, 1878

—
1900". Lägre ned, på s.jälfva fot-
sockeln skulle anbringas orden: Come-
die Francaise till Jeanne Henriot".
Afcäckningen af denna smakfullt kon~
ciperade minnesvård har man tänkt sig
kunna ske på årsdagen af den fasans-
fulla händelsen.
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Smakfulla och vackra

Vy-I*ostk€»rt
h rikhalt lager

Mycket billiga prise

ergs Pappershandel
andersgatan IS

anadgi
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fapyrosg,
JEdv. Ekberg
xanderssrata

låv. Ekberg.

elsingfo

Kamp.
och Musiksäilskapet

flColombo/'
en den 12 December 1900
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mm SM- k Hatt-
irits AtliÉlapt

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus

Prisbelönt på Världsutstäli-
i Paris 1900nmger

Filthattar

Damer & Barn
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Winterblusar
ochKorsetter-, Linnekläder]

Danska Handskar 2:50
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Il I

Koka med Ut,
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Gasverket

Hotel gätt)p
(Festsalen.)
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Table dhöte kl. 3-6 e. m.

Middagskonsert kl.'|24-6e.m.

Aftonkonsert fr. ki. 8 e. m
fe fe fe fe

52. Telef. 2178. Helsingfors.
"**-

',
&

- - - . .■■■

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödar kolerabakterier på en half

*
minut samt tyfoidfeberns, difte- §
erins och rosfeberns bakterie på i

en minut
eniig ntyg från

D:r E. Selander,* Ins

D-r Axel Holst, I

D:r F. Huedpe. P
i umv

D:r R. Bassenge, Assi >rofesS'
Ufirl

D:r Girand, i M

D:r M. Raskina vi

D:r K. G. Kuylenstierna, Assiscent v
ceut. Institutet i Stockholm, n

Finnes t i& Apothek, Dr
tärer i

Helsingfors Tekno Kemiska L" boratoriumSödraEspianadg!B^»

Sörnäs B

s-«

s, H

priset

Ilen-a

s N

Ir
Sörnäs ter!

PrimaI råmaterial
Prima

SörnäsAktieBryggeri.

)IN!l.
grundadt 1827 Generalage jren

N. Magasing. i. Tek 2.11

Brand & Olvcks

Champagne
äger hos ar vin") finnes i I

W^PWT^rr^PT^ip'

isvtv^v^vTvTv'

Hotel Kamp.
Sång- och Musiksällskapet

Colombo."
lördagen den 13 December 1900
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