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Tidning för Helsingfors

DANIEL NYBLIN,
Teatrar och Konserter, XFOTOGRAF
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Atelier för porträttering.
Förlag af fotografier efter finska konst-

närers arbeten. Kontor4( Förlag af finska vyer. )♥

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag N.Esplanadg.33.
-i- J. N. Carlander.

Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264.

N:o 46 1893.Fredagen den 21 April

Fredagen den 21 april kl. 8 e. m

uppföres för andra gången af

Sinfoni-kören
och

Orkester preninqens Orkester
under medvärkan af

2T .-JS mm

Konsertsångerskan Fröken Helene Suschkoff, Frk. Alexandra Ahnger,
Tenoristen vid Kejserl. Operan iSt. Petersburg hr

Peter Lody och hr A. Ojanperä

Universitetets Solennitetssal

BeethovensLudvig van

KapellmästarRobertKajanus MISSA SOLENNIS.Herr Kajanus skördadeionsdags med
rätta stora triumfer Sällan omnågon-

sin hafva vibevistat en konsert, där alla
Öp, 123, för fyra solostämmor, kör och orkestermedvärkande varit så besjälade af sin

uppgift. Också fick herr Kajanusunder I. Kyrie.
11. Gloriaaftonens lopp emottaga upprepadebevis

på såväl publikens som körens tacksam-
111. Credohet och sympatier. Redan vid konser

tens början öfverräktes till honom af
en körmedlemen praktfull lagerkrans, IV. Sanetus.

V. Agnus Deioch efter konsertens slut fick hanaf pu
bliken emottaga ytterligare en. Robert Kajanus

Dirigent.
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ZSL -A.XjiJBS VA
beviljar lifränte-, pensions-, utstyrsel- och lifförsäkringar af ©
alla slag på de iördelaktigaste vilkor mot billiga premier. j|
Bolagsordningen berättigar de försäkrade till andel i vinsten V
äfvensom att vid bolagsstämma utöfva röst- och valrätt. d

Försäkringsbelopp utbetalas om så önskas omedelbart A

rÄ57?7Leyys Kapell
Sa.f(

Tisdag, Torsdag och LördagM \ efter dödsfallfr. kl. 7.30 e. m.

Musik iMatsalen "«3(B(SSS'iSS)
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TH. BTUDE'S

KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERIRÖRELSE I
- 4 :

UnionsgatanN:o 27.
tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Doff/ar

och Kläden."—
«"! 1111111111M111!"►- " -«.|1 1 1 11 111 1 1111111">— "— «"! 111 1111111111111♥*—"—
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MYÖSTTÄÄ MEDMLAE

PALOVAKUUTUKSIA. BRMDHRINGAR. Vid tanken på att beställa ItLÄDER försumma icke att först se på. material
och taga reda på prisen hos 0. Öländer, Skilnadstorget N:o 2.

Aleks.k. N:o 42. Telef. 627

Konsertmästar Willy Burmester
Af de iBeethovens ..Missa Solennis"

deltagandemeddela vi våra läsareidag
porträttet af herr Willy Burmester,
som föredrog det härliga violinsolot
i Benedictus". Med hänförande skön
ton återgaf han den enkla, men alt-
igenom fängslande melodien, så full af
behagoch förstodattidensammainlägga
enstämning, som oemotståndligt trängde
till åhörarenshjärta,
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Svenska Teatern.

Ingen föreställning.

Söndagen den 23 april

&oå tRopsföres fälining.

SONDAGSBARNET.

"**ii1,11M11» **" i
Hj. Fagerroos,

Alexandersgatan 9.

C. E. LINDGRENS BORSTBIHDERIAFFAR,
Alexandersgatan 46, CENTRALS HUS.

Alla sorters finare och gröfreBorstbinderiarbe-
ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar, Tvätt-
svamp, Tamburmattor m.m.

C. £. Lindgren

Ha
aOBS.!

Roooceo & Japanesiska rummet \\
rekommenderas för slutna sällskap.

Conditori
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Teater-, Res- 1Marinkikare.

Specialitet: Glasögon & Pince-nez.
-<-5 Största urval, — Nya modeller. {■}""

PAUL DETTMANN, Optiker,
N.Esplanadgat. 37 (ÖOhleB gård).

Nylands
dSaésfiig a.
13 Nylandsgatan 13

Telefon 1085.
Bekvämt, snyggt

och tidsenligt inredd
medbilligareoch dy-
rare alla slags bad-
rum och ångskåp,
samt motsvarandeal-
la rättvisa anspråk
på god uppassning,
trefnad och komfort.

■ixs>K§§tytHi>

IA. Dahlias

4 Glogatan 4

Säljer billigast allt
bvad till en väl för-
sedd drogeriaffärhörer.

Ämnen, som begag-
nas endast till medi-
cinskt bruk. få enligt
drogeri - författningen
icke på någon droghan-
del säljas i maidre
partier än 150 gram.

I.IIHHDÉK,
Vladimirsgat. 13 och

Michaelsgatan 5.
Direkt importerade

VINER.
N. A. Turdén.

Korrespondenser.
Från Stuttgart

Stuttgart d. 2 april 93.

Hofoperan härstädes utbildar sig
under ledning af baron Puttitz alt
mer till en premiérescen. Senaste
nyheten, den tionde under säsongen,
gick nyligen öfver scenen här. Wer
hebt den Stein auf?" (Hvem kastar
den första stenen?")kallas detta fyra-
akts-skådespel, och G. L. Bessmer
heter författaren. Handlingen rörsig
kring samvetskampen hos en olyck-
ligt gift fru, hvars ungdomsvän, af
hvilken hon trodde sig bedragen och
glömd, återvänder från fjärran land.
Han bevisar henne, att han ständigt
bevarat sin trohet och kärlek till
henne. Hennes moder hade undan-
hållet hans bref för att bestämma
Marianne för ett annat äktenskap.
Mariannes kärlek till ungdomsvännen
vaknar åter med lidelsefull styrka.
Hennes man, som lyssnat på ett sam-
tal mellan de älskande, dör iföljd
af uppskakning af hjärtslag. Mari-
anne tillskrifver sig hela skulden till
hans död och råkar inya själskval.
Handlingen slutar därmed, att den
älskade åter drar uc i främmande
land; om några år vill han åter-
vända. Måhända att då ännu en
gång ca gemensam lycka kan upp-
blomstra för dem. Stycket innehål-
ler några mycket effektfulla scener,
dock lider totalintrycket af grofva
osannolikheter och onaturligaskiftnin-
gar hos de båda hufvudkaraktärerna
äfvensom smaklösheter och plattheter
idialogen. Den unge författaren,
som var närvarande, inropades vid
slutet,

Under personlig ledning af Anton
Rubinstein kom dennes andliga opera
Det förloradeparadiset" för ett par
veckor sedan till första uppförande
påK.hofkapellets abonnementskonsert
härstädes. Hofkapellmästare Zumpe
hade på det sorgfälligaste instuderat
värket, och uppförandet erbjöd enut-
märkt njutning. Konsertsalen iKö-
nigsbau var alldeles slutsåld, till och
med på gångarna stodo herrar och
damer tätt packade. Då Rubinstein
visade sigpå anföraretribunen,ägnade
honom orkester, sångare och publik
stormande ovationer,likasåefter hvarje
afdelning och isynnerhet vid slutet.
Efter uppförandet efterkom mästaren
en inbjudning afkonstnärer ochkonst-
vänner, på förmiddagenhade han mot-
tagits af konungen iaudiens. Föl-
jande dag medvärkadeRubinstein på
en välgörenhetskonsert, där han före-
drog några pianostycken och äfven
då beredde honom de öfriga medvär-
kande och hela publiken utomordent-
liga hyllningar. Rubinstein varmyk-
ket glad öfver mottagandet iStutt-
gart och lofvade att snart återkomma
med ett nytt värk.

Under loppet af de närmaste vek-
korna komma ytterligare tre nya styk-
ken att här uppföras för första gån-
gen: Med ojämna vapen",äfvenledes
af ofvannämda Bessmer, nVederdö-parne" af Ompteda och Två världar"
af W Polenz.

Eegissör v. Hozar
—

under före-
gående år iBerlin — hvilken isep-
tember förra året började sin värk-
samhet här, är genom nytt kontrakt
ända till år 1900 fästad vid hofoperan.

H— dorff.

ORKESTERFÖRENINGEN.

ffiii E£& UV SS 15i Sak' Miilli!
Sociefefshuscf

Lördagen den 22 april

Program
Kéler BélaOnverture Tempelweihe"' . .

Freuet Euch des Lebens", vals Strauss
I)u gamla, du friska, du fjällhöga nord"

Svendsen

Malaguena Moszkowski

PAUS

Ouverture tillop. »Wilhelm Tell" Rossini

a.) Andante 1, förviolin
b.) Scherzo )

(Hr A. Äniigo.)

Polonaise, E-dur
PAUS,

WagnerFinale ur op. Lohengrm"
Solveigs sång, ur Peer Gynt"
Royal Tambour et Vivandiére Rubinstcm

Konserten börjar kl. VaB e. m.
Robert Kajanus

-^--^■~*% ""

Ries

Liszt

Grieg.

) fe

Cf(~
s^f <3soß~ & Stentrycken, f^@

KjMm^ååfk
— -i- Privilegieradt 1869,

Utför alla slags litografiska arbeten, såväTvetenskäplH
som merkantila. Rekommenderar sin iceECLig-rafi-slsa,sufcLel-j
ziio3.g" förutförandeaf ill-a.stratio2a.er af allaslag enligt nyai

? ste metoder. 1j I oss.1j^4i^-äirii££ ei]-JiåfJi^JiiliiL-åJJiiiiiiii_££i^^
m ■ = ; : :—
■) franco och gratis. q.

~-»?9j)|fåg6c»

500 Portemonäsorter,
75 Plånbokssorter,

1500 Blomsterkortssorter
finnas att välja på hos

OslacL^r Fröberg,
Kaserngatan 40

kV>KM^K^K^KnK>K>K^
8 4H Lifförsäkrings Aktiebolaget

THWLE
1-^ ■

CD ef""

O: I' W
p CP Stockholm,

meddelar lif-, kapital och
Iifränteförsäkringår.|fil

4

S^SÄ

+

Thules vinstutdelning till de
försäkrade uppnådde för år

1892 en summa af
152,437 Kr. = Fmk. 212,802.

Genera/agent för Fin/and
0. Th. Widerholm.4
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Franska LifförsäkringsboSaget

LTJrbaine,
som sätter en ära uti att gå i spetsen för för-
säkringsväsendet i landet, har införtden viktiga
fördel för de så allmänt eftersöktabarnförsäk-
ringarna, att mot en obetydlig extra premie
premiebetalningen kan säkerställas tills barnen
uppnått 21 års ålder, i händelse fadren skulle af-
lida under barnens minderårighet,

nOBS.! LUrbaines försäkringar äro ojär-
örligt de bästa, som i vårt land erbjudas,

Direktör för GeneralagentureniFinland

D:r Rafael Hertzberg.
Helsingfors Michaelsgatan N:o 1

dferman cKilgmann.
Ernest

Padilla
Den berömde sångaren Padilla, som

förnärvarandeuppträder iBerlin, var
för några dagar sedan utsatt för ett äf-
ventyr af mindre angenämt slag. Han
mottog från en för honom obekant
dam iBreslau ett bref, hvari skrif-
varinnan bad att han villehörahenne
sjunga och afgifva ett omdöme om
hennes lämplighet för scenen. Den
artiga konstnären svarade henne, att
en sådan profsjungning kunde äga
rum hvilken dag som hälst kl 10— 12
på hotell Rome, där han "bor under
sin vistelse iBerlin. Härpå fick han
telegrafisk underrättelse från Breslau,
när damenifråga skulle komma. Hon
kom, tog in på samma hotelloch prof-
sjungningen ägde rum. Resultatet blef,
att Padilla afrådde damen från att gå
till teatern, ty han fann, att hvarken
hennes röstmaterial eller öfrigabegåf-
ning var tillraklig. När dennahårda
dom fäldes, råkade dameniförtviflan
och drog fram en knif, med hvilken
hon ville öppna sina pulsådror. Pa-
dilla skyndade fram att förhindra det
och lyckades förstefter stora ansträng-
ningar att lugnahenne. Sedan säds sig
damen vara fullkomligt medellös. Pa-
dilla betalade därför hennes hotellräk-
ning, köpte henne en returbiljett till
Breslau och föresatte sig att en an-
nan gång undvika dylika profsjung
Dingar"

ALEXANDERS TEATERN.
(Regie: Axel Collin.)

Fredagen den 21 april kl. 1/iS— V2II e. ni.

För första gången

De tre Musketörerna.
Skådespeli8 tablåer och prolog af Alexander Dumas d. a.

Öfversättning från franskan.
Personerna iPrologen:

Lord Winter
Mordaunt. . . . "
En okänd
Värdshusvärden
Värdshusvärdinnan
(irimaud
En kavallerikorpral
Jerönie, i tjänst på värdshuset

Herr Asplind.
Herr Collin.
Herr Widberg.
Herr Smitt.
Fröken Adelstam.
Herr Johansson.
Herr G. Sjöberg.
Fröken Carlsson.

Personerna i Pjesen:
Carl I. l."iiiin- .'f Kn_ l.<i<'l^^^^^^HHenriette al' Frankrike, lians :>
Chevalier d'Artagnan, löjtnaiii vid iTTTuiii^^^^^^^^^^B

musketörerna Herr Böttgei^^B
Grefve de laFere, som limsketörkalladAthos Herr MalmgreiiJ
Herr Du Vallon deUracieux, kallad Pnrthos.Herr Hj. Sjöberg
Oliver Ooimvell Herr Widberg.

Herr G- Sjöberg
Fru Hjort.

Lord Winter Herr Asplind
Mordaunt Herr Collin.
Öfverste Groslow Herr Blom
(Mniaud, Athos' tjänare Herr Johansson.
Parry, kammartjänare hos konungen....Herr Smitt.
findley, tjänare hos CromweU FrökenBroman.
MadelaineTurquenne, d'Artagnansvärdinna.FruLundström.
Konungens bägge barn. Parlamentsledamöter. Skotska och

engelska soldater.
(Händelsen tilldrager sig dels iFrankrike, dels iEngland

år 1649).

Lördagen den 22 April nästa föreställning,

Godtköpsföreställning.
Noclorii oeli

dlgoniuren *ffinicoh.
GL O G A T A N 0. Telefon 1535.

Irroy & C:o Reims Champagne. Gonzales Byass & C:o lerez de
W:m & Geo Tait Oporto. Delius Fréres & C:o Malaga m. fl.

la Frontera.

c
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Öppel: Söekendagar11. 8-4 f.m. och 5-9 e. m,
Sön- o. helgdagar „ 9—2 L di.

ilill
SPIRITUOSAAFFÅR

13 Eriksgatan 13.
Rekommenderar sitt välsorterade

lager af
Oo§ xisto,

Hona,
Liliörer

Från Legler Pernod, Schweitz.
direkt importerad atasint.

Alla varor absolut fin och ren smak

»¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥»

|Magmsåim ém M®rd 9 I
$ Specialaffär för $

Modevaror & Kappor.
>* ...8
5* Damskrädderiet står under ledning af en skicklig Wiener directris.$

Telefon n:o 23.Alexandersg. 4?. Slufförsäljning.
Skräddarmästare ML. RIXTALAS konkursmassas rikhal-
tiga lager utmärkt goda t}^ger realiseras till inköpspriser och
derunder, alla slags kläder förfärdigas till billigaste priser,
för arbetsduglighet fullständig garanti.

<%. e». Saxalins €3?ofografisfia dlfelier,
PBT* Central Passagen. "^^

Porträttering alla dagar fr. 9— 3. Elegant arbete. Billiga priser

Nya

i fcoguiIT
m Hl g

9tf Rekommen-|JJ derar sittvälförseddaf» E
Ilager af droger, ke- > I
!mikalier, gummiva-| j
Iror, Farmaceutiska) )
Ikärl, Desinfektions-I>
j och. konserverings||
( medel, af alla slag;k i
Ibilligaste priser. ii

i feL Hiiprkan. \ j

handeln
Micliaels-

gatan 1

För Vårsäsongen:
Polska och Wiener-

IKOOOI
af bästa fabrikat, till nedsatta, ytterst

låga priser, samt

SiummiSaloscEor
af den välkända prima sorten,istörsta

urval hos

E. Lönnbeck,
Norra Esplanadg. 35, hörnlokalen,

flho Diverse r ster realiserasytterst
UUb. billigt.

Ledig annonsplats

Rob. Holmqvist
fin- och Kolonialvaruhandel

Annegatan 20.

SOCIETETSHUSET,
som är helt och hållet renoveradt och hvars möblemang är ele-
gant ochfullkomligt nytt, tippfyller allanutidensfordringar. Större
och mindre våningar och enskilda rum erhållas för bröllop,
middagar, supéer och sammanträden m. m.

Maexmontanj. c.



Hufvudkontor: Unionsgatan 30, Telefon 206.

Kamps Kafé

kevys orhes er.
Lördagen den 22 april kl. 7,30 e. m

Program
Militärfestklänge,marsch Faust
Serenad Espagnole Métra
Ouverture till Maritana Wallace

Ett nondbröllop Söderman

Potponrri ur op. Lohengrin Wagner

Paus
Ki-onprins Fredriks Marsch Dahl
Svnnöves Brudeslaat Teilmann
Souviens-Toi, vals Waldteufel

v. HelandBland fjällen, romans

Från höger och vänster! potpourri S. Levy

Paus
Musik ti! kl. II i Caféet

Ändring af programmet förbehålles

Teater och Musik.
— En förskräcklig panik upp-

stod på Théåtre du Cirqua iAntwer-
pen. Man gaf Bip-Rip" ;mot slutet
af sista mellanakten höjde en röst
detta olycksdigra rop: „Elden är lös!"
Alla åskådarne rusade upp och stör-
tade mot utgångarna i den största
oordning. Flere damer svimmade;
andra blefvo kullskuffade ikorrido-
rerna och nedtrampade. Direktören,
understödd af några behjärtade per-
soner, kastade sig midt in ivirrvar-
ret och försäkrade eftertryckligt att
det inte fans minsta spår iilleldsvåda
och lyckades omsider lugna åskå-
darne. På scenen hade förskräckel-
sen icke varit mindre stor. Vid de
förstaallarmropen hade scenen utrymts
liksom genom ett trollslag. Dansö-
serna hade halfklädda flytt ut på ga-
tan. Slutligen lyckades direktionen
återställa lugnet och föreställningen
kunde fortsättas!

— Meyerbeers Profeten",Profeten" är
nu färdig att snart gå öfver kgl.
operans i Stockholm scen med herr
Odman somJohan af Leyden,ochlikale-
des kommer Figaros bröllop" med
fru Wendela Sörensen som Susanna

Iäro äfven
att innan kortuppiorafl^^^^H
och ,Jeannettes bröllop^^^M
att förvänta. Prancesco^^^Jden så omtykta operasåneai^r
komm^^^^vå^gäst^k^^^^B

— Paris-operans direktion har I
lämnat tidningarna följande inedde-1
lande: Operan förbereder en seriel
konserter i förenine^nec^foredrafijl
öfver de stycJy
dess lepertoaH

som upptagas på
Början göres med

Rheingold 6 som man förnärvarande
inöfvar, och som förklarar operans
innehåll och gömmer modermelodierna
till densamma. Oatulle Mendés har
åtagit sig att för publiken förklara
Tetralogien; operans artister skola
sjunga hufvudmotivernaiRheingold",
ackompagnerade al tvåpianon. Dessa
konserter, som sedermera skola ägnas
åt intressanta franska arbeten, skola
äga rum på middagen och gifvas till
mycket nedsatta priser

—
F adern", August Strindbergs

skådespel, skall i vår upptagas på
Residenz-teaterns i Berlin repertoar.
Censuren motsatte sig först styckets
uppförande, men har nu frigifvit det.

Herr Hj. Sjöberg.
Herr Lundström
Fru Collii

Löjtnant,Edvard Hampus, hennes syster
son Herr Asplind

Lotten, hans syster Fru G-. Sjöberg
Ernst Levin, teknolog Herr G. Sjöberg,
Fru Lundin, fintvätterska Fru Lundström
Hulda, hennes dotter tjänst hos rytt-

mästarer Fröken E. Carlsson
Lundqvist, vaktmästare på Hjelms redak-

tionsbvrå Herr Smit
(Handlingen tilldrager sig iStockholmivåra dagar.)

Nästa föreställning Söndagen den 23 april.

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors, Mikaelsgatan9

m MASKIN- &
REDSKAPS-AFFÄR.- Stort lager. —- Snabb expeflilion. -
- Omgående brefsvar, -- Kataloger gratis. -
- Agenter antagas. -

Inregistr. \arvmärke

JAKOB REINCKES
Qicjarrßanåal

2 G/ogatan 2

Ods.! Butiken öppentill
kl. ii e. m

Ledig annonsplats

i ialla brukliga format, gIPAPPERSPÅSAR 1
[ bruna, gråa och hvita,

"
|saljas till billigaste priser, iparti|
! och minut i B

3 |C; Alexandersgatan IC 0
| 13 Atlas. 'O- I|Obs.: Eget rabriKat. I
I Firmatryck utföres billigt.
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de Maupassants senaste, jBtyvärr förmodligenockså sista arbete,|
H,,La paix du ménage" uppfördes ny- 1
■liden för första gången på Théåtre I

m^H^^Vrancaise. Författaren var redan sjuk I
led cöIocn befann sig ien vårdanstalt, när

f"1 =33 S detta arbete af hans förläggare Ollen-
K r-° |dorf lämnades in till Comédie fran-

inför hvars ..eomitp." dfit lästesI
af Alexandre Dumas. Innehållet äM
särdeles skabröst och snråket lär in-I
nebära uttryck, som aldrig föruthörts
iMoliéres hus. Hufvudrollerna inne-

-55»3 hafvas af fröknarna Bartet och Worms
S samt Le Bargy, af hvilka de två fiör-

►-^h sta berömmas mycket.

C<3
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Konstnärsjubileum. Skådespe-
vid hotteatern iWien, fru

■Louise Schönfeld, firade för någon
°^j tid sedan sitt 50-åriga konstnärsjubi-
="Ileum. Med anledning däraf infann
<=*-■ sig på uppdrag af kejsaren generalin-
£§ tendenten vid de båda hofteatrarna, ba-

pF^ ron von Bezecny, i jubilarens bostad
för att frambära högstdensammasväl-
önskningar.
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Spirituösa-
affär.

Specielt stort la-

BORDEAUX
VINER.

N. Esplanadg. 27

Sya fira|mieli
Hörnet af Henriks- & Brunnsgatorna

för skridskor.Specialaffär
Patenterade skrindskoremmar

och

Bronsartiklar och aluminium-saker till
inköpspris i bristpå utrymme

Stort, väl sorteradt lager athusgeråds-
artiklar till billigaste priser

Teodor Baltscheffsky.
■<&-~®

f Ernst Bruno 44

It N. Esplanadgatan 25. Helsingfors, f

Helsingfors

Lilla Mekaniska Värkstad
Alexandersgatan48, invid Passagen

Telefon 1621.

Försilfring, Förtenning, Förnick-
ling. Eeparation af Velocipeder,
Kokkärl, Husgerådsartiklar, Lås och
Nycklar m. m.
Alla till facket hörande remontarbeten,

Billiga priser!Godt arbete!

OLYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor: Unionsgatan30, Telefon 1481.
meddelar försäkringar mot OLYCKSFA LL.

ALEXANDERS TEATERN.
(Regie: Axel Gollin.)

Lövdagen den 22 april

Godtköpsföreställning.

11»c» (Ull.
efter en främmande idéLustspel i4 akter Fri bearbetning

af Antonelli.

Personerna
Herr S. Malmgren
Fröken Adelstam.
Fru Hjort.

Ryttmästare von Trenz
Clara, hans hustru
Laura Jernberg, hennes syster .
Doktor Hjelm, tidningsredaktör
Hczekiol Pipping från Filipstad
Lovisa, hans hustru
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