
lt©llSm&Mt IOKHtMBiE ownLtAnm.

O)

O

i

F. FORSSTRÖMS CAFÉ
Restaurant & Billards.

16 Ve»tra Henriksgalan IS
rekommenderas.

Dagligen stående frukostbord.
MIDDAG fp. 2—5 e. m. å l:5O.

15 biljetter20 mk
Enskilda rum. Soupers a la carte.

Beställninr å n-inore Mi-J agar &Soupéer emottagas,

*»3

ingenting ut för världen,
det var obekvämt, kalltoch
tarfligt iallahänseenden.
Men det var dock här pub-
likenså att sägagjorde sin
första dramatiska uppfo-
stran, här som fröetnedla-
des till den hängifvenhet
för och tro på konsten,
som sedan bygde åt henne
ett praktfullt stenpalats,
och då detta härjades af
lågorna natten till den 8
Maj 1863, ett nytt, ännu
skönare, allt inom loppet
af sex år.
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SVENSKA TEATERN.
Det är jämt sextiosju år sedan Helsingfors

erhöll sitt första teaterhus. Det var en liten oan-
senlig byggnad af trä, som hade fått sin plats i
början af den så kallade öfre esplanaden.

Detta teaterhus såi

Under det första spelåret var teatern förhyrd
åt det utmärkta Åhman-Pousette'ska sällskapet,
men år 1867 lefde åter planen om en stående
trupp upp ånyo. Herrar Ahman och Pousette
stodo ibegrepp att, efter slutad sejour härstädes,
upplösa sitt sällskap, och man var osäker hvilken
trupp efter den skulle hyra teatern, som också

Helsingfors har sålunda under en tid af 27
år haft förmånen att ega en stående svensk
teater.

Den 2 Oktober 1891 firade teatern sitt 25
års jubileum med en festrepresentation, hvarvid
uppfördes delris samma program som vid invig-
ningsfestligheten, Topelii 1 akts skådespel „Britta

HSkrifvars "
samt Finalen

Hur »Kung Carls Jagt",Hsjungen af Akademiska
Hsångföreningen.

H^H^H^H^H^H^H^J Programmet upptog vi-
Idare fyra magnifika tab-
Mlåer ur nKungarnepå Sa-Hlamis", „Regina v. Em-Hmeritz", Faust" och
B,.Kuagsämnena", arrange-
Hrade med artistisk full-
Händning af hr Harald Mo-Hlandcr, samt sång

—
B,,Suomis sång", BjörneHborgarnes marsch" ochH,,Vårt land",— utfördaaf

I iil iii i |iili min iW
år förklarade sig teater-H
husbolaget tillsvidare be-M
stående ochislutet af Ja-H
nuari 1864 beslut det, attß
ett nytt teaterhus skulleH
byggas på det nedbrunna»
kvarstående grundmurar.M
Nya aktieribolaget teck-M
nades,hvarjämteman <.'i:'i!<'J^fl^fl^fl^fl^Jtill sia disposition en brandskadeersättniiigHJ
60,000 rub. s:r; så att arbetena på den nya byg-
naden ganska snart kunde vidtaga. Dessa bedref-
vos med den raskhet, att den nya teatern om hö-
sten 1866 kunde upplåtas till begagnande, då den
den andraoktober invigdesgenomenfestföreställning.

möjligen kunde komma att stå tom, ty publikens
anspråk voro ej mer så lätta att upfylla.

Då bildade sigiHelsingfors ett aktiebolagmed
afsikt att uppsätta och underhålla ett permanent
skådespelarsällskap i hufvudstaden. Af sällskapet
Åhman-Pousette inköptesgarderobe,bibliothekm.m.

10 penni,

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter. DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier förporträttering.
Förlag af fotografier efter finska konstnären irWtu.

—^H förlag aj fmska vyer.
—

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

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Onsdagen den 7 November.

JOT^^rjT^ Haiites Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR "N31111U(ÉÖI f M MM WUMM
Speciaiaffär för äfvensom DAMKAPPOR. C^ft-Äi Ära Hl Wl] WR Rj åJJ W W BIJ W Hjlj wc cw Damskrädderi under utmärkt ledning. J/%

Lorens Malmströms
HERREKIPERINGSAFFÄR(midt emot Kapellet)

opeciahté: nyheter iCRAVITTERT

SKRÄDDERIET
MATTI RINTALA

Alexandersgat.N:o 48Af sorteradt lager inhemska och utländska ty-ger tillverkas m/sittande kostymer

Ledig annonsplats.

Vöslauer Goldeck!
Dessa utmärkta rOd-viner, enligt kemisk analys

äkta,renanaturviner, hvilka såsom bekant använ-
das vid utländska kurorter Båsom synnerligen hal-
sostärkande och därjämte mycket prisbilliga,serve-
ras numera å alla flna kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrala hus.

AXEL PALMROOS
■Vsjn.a.£ra.r.

Lager af fina äkta Viner
Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

Akademiska sångförenin-
gen

För närvarande står
teatern öde och tom, och
ännu är okändt, huru
länge representationerna
förbli instälda.

samt

1894.

J. H. WICKEL
VINHANDEL.

cHrraßs cfrunscfi
prisbelöntpåmångautställningar, sistpå

världsutställningen iChicago.

"*HGuldmedalj 189D.-g^-

Waseniuska Bokhandeln.
Maskin- och Elektriska anläggningarCiFI D¥ 1018Undertecknads

i», iiiiiiiiiiiiåim Sofiegatan 2 Tekniska uppdrag af alla slag
utföras af4 VILHELMSGATAN 4, Serverar smörgåsbord,',i& '/■> portioner,salta biten.

Varma & kalh^exor^ilMnllieajmser^^^B
Tekniska Byrån SEPPO,Nybeklädd& Väljusterad billard. Nya bollar. Goda köer.Reqvirera per telefoni803.

—^— Knserngatan 48,
——

G- W. Relander Gustaf Telef. 349.

rekommender;

»—
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» JULIUS SJÖGREN «j
Mikaélsgatan 4 Centrals hus. %

» Ylle- och frikefvaruaffär.|
% Välsorteradtlager. Billigapriser. *^

JuJ/örsä^ringsaktiebolaget|

J2iffirsäSringar iJ2ifränior.
IBilliga premier — liberal^förJI

—
-i- Kontor FabiansgatanN:o 8. Tel. 916

fp sr. B
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BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
WINER &

SPIRITUÖSA.

hagelstams Boßßanåel-
Nya böcker.

Tavaststjerna, Kvinnoregemente,2 delar.
Tovote,IKärleksyra.
Margarethe, Berit, öfvers.af M. Langlet.
V. H. Vickström, ÄfVentyrarelif.
John Isberg, Doktorns lru, komedi.
Ryssland o. England i Asien, medkarta öfver krigsskå-

deplatsen.
Lusberg, Napoleon, h. 3
Beckers Världshistoria h. H
GustafIIAdolf h.4.
Holbergs komedier h. 8.
Stuxberg, Sveriges o. Norges fiskar h. 1o. H
Rudin, Ord tillungdomen.
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Ledig annonsplats.

Wfå

Franska Lifförsäkringsbolaget

L'URB A IN E
meddelar fördelaktigastelif- ochkapital-
försäkringar af olika slag. Särskildt må
framhållas de så eftersöktabarnförsäk-
ringarna. L'Urbaine är fortfarande det
enda bolag, sommeddelaruppskjutna lif-
försäkringar att vid 21 års ålder träda i
kraft utan alla förbehållredan åt barn
från det första lefnadsåret.

&arf von tffinorring.
Kontor: Mikaelsgatan 1

iäs ae sä

Willy Burmester,

Med fägnad har Helsingfors musikälskande
publik idessa dagar läst ide dagliga tidningarna
om de stora framgångar vår genialiske solist vid
orkesterföreningen, Willy Burmester, firat iBerlin.
Att hafva uppträdt på de filharmoniskakonserterna
i nämda stad är att med ens hafva skapat sig
europeiskt rykte

Då orkesterföreningen åter börjar med sina
konserter, blir publiken antagligenitillfälle attåter-
hälsa sin fräjdad vordne favorit.

\ s
qC. \

Merna ipianospel mS^%QnuS>» f r St. Robertsgatann:o 39.

ten synes vara,att detta, hvad väderlek vid-
kommer, ovanliga år kommer att sluta med
en mycket tidig och sträng vinter, uppma-

nas alla att igod tid taga notis om J.F.
Lundqvisls rikhaltiga pälsvara-
lagei*j som, complet sorteradt förvintern,
erbjuder bästa tillfälle att görainköp och
beställningar. Lagret är af ofvan antydd
orsak större än vanligt.

Ledig annonsplats.

Sträng vinter. Då allmänna åsig-
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Ett Pariserminne

Conrad Séhrens,

På hösten 1886 — jag vardå an-
stäld vid tyska operan iRotterdam—
fick jag ett bref från den berömde
musikern Charles Lamoureux iParis,
med förfrågan om jag skulle vara hu-
gad att på våren året därpå iParis
sjunga kungens parti i 'Lohengrin', en
roll ihvilken Lamoureux några år för-
ut hade hört mig på italienska operan
i London. Han skref vidare i sitt
bref att om jag reflekterade på anbu-
det, så önskade han att jag snarast
möjligt måtte komma till Paris för att
träffa närmare aftal med honom.

Jag efterkom hans önskan och be-
gaf mig en af de första dagarne af
december tillden franska hufvudstaden,
sedan jag dock först af svensk-norske
generalkonsuln i Amsterdam Egidius
förskaffat mig ett pass, som legitime-
rade mig som sujet suédois (svensk
undersåte). IParis blef jag på det
vänligaste emottagen af den berömde
orkesteranföraren och hängifne wagner-
entusiasten Lamoureux.

Efter några korta preliminärer an-
höll han att jag måtte sjunga någotför honom. Detta skedde med den
framgång att Lamoureux utropade:
nAh! vous étes mon roi!- Han ut-

trykte vidare sin belåtenhet öfver lätt-
heten, hvarmed jag behandlade franska
språket och frågade till slut litet hem-
lighetsfullt: vous n'étes pas Prussien?
Jag skyndade att taga fram mitt pass,
och därmed voro alla nationella betänk-
ligheter undanröjda. Det blef öfver-
enskommet att jag redan samma dag
på eftermiddagen skulle sjunga med
orkester i den stora Edenteatern, å
hvilkens scen „Lohengrin" skulle göra
sin debut i Paris. Lamoureux ville
nämligen öfvertyga sig om min röst
räckte till för den stora lokalen. Prof-
vet utföll gynsamt, och L. och hela
orkestern applåderade.

Jag underskref härpå kontraktet, en-
ligt hvilket jag under april 1887 skulle
kreera kungen iLohengrin" mot ett
honorar af 8,000 francs för 10 repre-
sentationer. Redan dagen därpå hade
le Figaro en notis om mitt engage-
ment. ;,Hr Behrena — tillade tidnin-
gen artigt — en landsman till fru
Christine Nilsson, är ibesittning af en
af de vackraste basröster". Jag åter-
vände till Rotterdam,] där jag hade min
värksamhet, lärde mig rolenpå franska
och inträffade så åter iParis den 1
april 1887.

Repetitionerna på scenen togo sin
början redan samma dag. Ehuru jag
varit med om nLohengrins" uppföran-
de såväl iBerlin som i London, så

öfverraskades jag dock af de storarta-
de sceniska ech dekorativa anordnin-
garne här samt de förträffligakörerna.
Bland solisterna utmärkte sig främst
Ernest van Dyck, en ung talangfull
belgare, med en präktig stämma och
en utomordentligt tilltalande apparition.
Han skulle sjunga Lohengrin (han har
sedermera med stor framgång utfört
Parsifals parti iBaireuth). Repetitio-
nerna fortgingo med största ifver både
för- och eftermiddagar, ja, mången
gång till sent inpå natten. Lamoureux
var som i sj-andehimmelen ochden lille
korpulente mannen riktigt strålade af
förtjusning när kan fick svänga sin
långa taktpinne till Wagners härliga
musik

Operan skulle, så var åtminstoneur-
sprungligen bestämdt, gå af stapeln
den 16 april, men genom alltförminu-
tiösa repetitionor blef premieren allt
mer ech mer framskjuten. Men detta
blef operans olycka. Ty när manhun-
nit in imedlet af april inträffade på
fransk-tyska gränsen den ledsamma
affären med Schnebele, hvarigenom an-
tipatierna mot Tyskland fingo ny näring.
IParis betraktade man denna affär
snart sagdt som en casus belli.

Snart börjadeirevanchepressen ener-
giska stämmor höjasig mot Lamoureux,
hvilken vorenogobetänksam ochglömsk
af kärlek till den nation som fostrat

honom att vilja på en fransk scen, i
hjärtat af Frankrike framföra ett värk
af en man, som om fransmännen fält
ett sådant uttryck som att de voroune
nation des singes. Tonen irevanche-
pressen blef för hvarje dag hetare och
fiendtligare mot Lamoureux. Man kal-
lade honom förrädare, fosterlandsfiende,
Prussien etc. Situationen vardt allt
mera kritisk,

Jag för min del var fullt och fast
öfvertygad om att det skulle komma
till våldsamma uppträden, därest Loh-
engrin" värkligen blefve uppförd.Men
Lamoureux var icke den som tappade
modet. Han ville icke vika en tums-
bredd från det mål han satt sig före.
Man hade nu hunnit så långt som till
generalrepetitioner ikostym. Efter en
af dem kom Lamoureux till mig, om-
famnade mig och uttryckte sin tillfreds-
ställelseöfverminaprestationer,menytt-
rade tillika sina betänkligheter öfvermitt
starktprononceradegermaniskayttre,sär-
skildtminperuk ochmittskägg, sombegge
voro blonda. Han vidhöll sitt påståen-
de med så mycken bestämdhet att jag,
efter långa debatter, beslöt att afstå
från min kontraktsenliga rätt attsjunga
på premieren. Efter att ha varit med
om inalles 27 repetitioner syntes mig
detta steg vara mycket hårdt.

Men jag villa värkligen icke förmin
del blifva orsak till några slags de-
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MMåm^* S rl^ Wf Bl^~R MT är odisputabelt Helsingfors bilj& -^*- -■- -»-i -M^i JB. JQj *-y j.^l ganta och omsorgsfullt retouscher
Glogatan 3

igaste Fotografi-Atelier. För endast F 5
ide visitkort. För blott Fmk 14: — (Prof iji
Ver icke vara förenadt med höga pris. rr
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Excelsior velociped.
CHAMPAGNE

~^^^Som Fabrikens generalagenter
—

ejåterför-
säljare — underkastavihvarjemaskinvårsträngapröf-
ning ock ligger det fullkomligtutom vårt intresse att
försäljaen felaktig vara,utomattFabrikensnamn och
garanti äro en tillräckligborgen för varans duglighet.-^ Obs! S^0r nyhet inom kort. Öbs! ?*-

QcnfraipassacjQn,
Försäljning af Husqvarna väl-

vid flere utställnin-
Hjalmar Fellmai

"Wladimirsg. 19. (J N

Telefon N:o 758.

Axel Wiilinfl
V— s-^ Alexandersg.21.
VjTn Telefon N:o 1232. i

feCOGNAC

■t^J kända oclil
<J gar med högsta utmärkelse pris-

belönta
<<! Familje-, Skräddare- och Sko-*^ makare-symaskiner, Stickma-

c^ skiner för finare och gröfre ar-
-4"v$ beten.

i %,*=? "2) *2p

K
" Original Singer Symaskiner -

i Yerldsberömda kvaliteter.
i Nålar, Oljor, Maskindelar

äro de enklaste, mångsidigaste, varakti-
gaste och således äfven de ändamålsen-Egaste af alla symaskiner, hvilket bäst
bevisas genom fabrikens kolossala fram-
gång och styrkes ytterligare derigenom
attOriginalSinger symaskiner alltidvun-
nit en afgjord seger vid alla offentliga
täflingar.

Största lager. Billaga priserflGULD 1
psiLFVER KledaljernaH
% BRONS H

Oriuiniil Singer symaskiner säljas i
Helsingfors endast hos Husqvarna General Depot.V. Grashoff

älsta symaskinaffär iFinland.
JB_ 4

GRAM,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA.m^SSÄÄL
J. Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3,
=^=utför alla till yrket hörandearbeten fort och billigt.o

Te/e/^OM W9^.

IMH €sra,Ton.J3ir±xi± restaLiJLjraacrt;
rel£.om.mencLeras.
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monstrationer, Och så fogade jag mig
iomständigheternas tvång. Dock träf-
fade jag aftal om att sjunga vid andra
föreställningen samt att ensam utföra
Kung Henriks parti i London, dit
Lamoureux ämnade sig efter Paris-se-
jouren

L:s betänkligheter mot min german-
ske kung hade emellertidnärmast fram-
kallats af påtryckningar från ett visst
håll inom Parispressen. TidningenRe-
vanche serverade nämligen en vacker
morgon sina läsare följande lilla god-
bit: I Paris uppehåller sig för när-
varande en tysk operasångarevidnamn
Behrens. Han har tjänat ipreussiska
armén under 1870— 71 års krig. Han
var en bland dem som vid stormningen
af Mont-Valérien först kom in iden
franska hufvudstaden jämte en kohort
germanska barbarer. Här iParis har
han uppehållit sig under loppet af flere
år iegenskap af besoldad spion iden
preussiska regeringens tjänst. Tack
vare den mångåriga vistelsen här har
han lyckats tillegna sig en viss ledig-
het idet franska uttalet, som på intet
sätt förråder det barbariskaursprunget''
etc. etc. Hvilka slags rekommendatio-
ner och reflexioner angående mitt till-
ämnade uppträdande som bifogades i
denna ,,bomb"-notis låter sig lättare
tänkas än beskrifvas ...

Jag skyndade naturligtvisgenast upp

till Eevanches radaktion och legitime-
rade mig som svensk medborgare. Ett
beriktigande inflöt dagen derpå

—
spetsigt nog med det tillägget att man
måste beklaga den svenske sångaren
att ha åtagit sig en för parisarne så
ytterst osympatisk uppgift som kungen
iLohengrin".

Jag brukade dagligen intaga mina
förfriskningar iCafé de la Paix,place
de I'Opera, och där blef jag snart en
ganska känd person. Mer än en gång
hörde jag hviskas vid mitt inträde i
lokalen: Voilå le roi! Sednare, när
det blef bekant att jag icke skulle
sjunga vid premieren, kalladoman mig
skämtsamt le roi en exile.

Hade jag sålunda ingenting att be-
klaga mig öfver min vistelse å nyss-
nämda café, så blef jag däremot före-
mål för ett verkligt brutalt angrepp å
ett annat förfriskningsställe Café Cha-
teau d'un. Jag hade kommit dit en
qväll med ett par fransmän och en i
Paris bosatt svensk korrespondent till
ett stockholmsblad. Vi drucko härligt
Miinchen-öl och voro iden gladaste
stämning, talade franska, men äfven
ett och annat ord svenska. Vi hade
länge blifvit beskådade af några fran-
ske herrar ivårt grannskap, då sven-
sken frågade mig om jag ville taga
ännu ett glas. Jag svarade hans frå-
ga med ett högljudt ja".

Detta blef signalen till en betänklig
demonstration. De nyss nämda obser-
vatörerna hade nu alldeles klart försig
att vi voro tyskar. De ryckte oss alt
närmare in på lifvet och började an-
sätta oss med frågor. Jag svarade
dem rent ut att min nationalitet icke
anginge dem och tillät mig fråga om
gästfrihet numera vore banlyst från
Frankrike. Nu uppstod ett förfärligt
tumult, ihvilket en mängd af gästerna
ikaféet togo del.

För att undgå en formlig skandal
drog jag beslutsamt fram ur fickan mitt
pass, som jag alltid bar på mig. Ett
allmänt entusiastiskt Ah! blef följden.
Från alla sidor hörde man Mille fois
pardon.

En äldre herre skyndade fram till
vårt bord och utropade: Min herre!
Vi ha begått ett svårt misstag. Vi
hysa endast sympatier för svenskarne,
nordens fransmän (les francais du
Nord)."

Emellertid gick Lohengrin" ändtli-
gen af stapeln den 3 maj. Isalongen
rådde en afgjord entusiasm, men utan-
för teaterhuset försiggingo de mest
skandalösa scener. Fruntimmer, som
kommo körande till teatern blefvo bok-
stafligen förolämpade. Jag var med i
folkhopen, klädd i en engelsk ulster-
coat. En herre kom och tilltalademig
på bruten engelska. Jag svarade ho-

nom på samma tungomål och hörde af
den mig omgifvande välklädda pöbeln:
Voilå des Anglais, les amis des Alle-
mands (se där äro engelsmän, tyskam-
es vänner!)

Jag förbigår att här uppräkna alla
de för öfrigt redan bekanta skandal-
uppträden som egde rum alt intill ope-
raföreställningens slut kl. 1på natten.
Till all lycka kom då ett häftigt stört-
regn

Alt nog, den 5 maj skulle Loheng-
rin" ånyo uppföras. Men man ville
icke riskera detta vågspel. Efter många
öfverläggningar med minister Goblet
förklarade Lamoureux att han afstod
från vidare Lohengrin"-föreställningar.

L. hade för öfrigt erhållit enmängd
bref fulla med hotelser, därest han ve-
dervågade försöket att ännu en gång
söka få fram den tyska operan. Iett,
naturligtvis anonymt, bref försäkrade
man honom att man, för den händelse
han icke fölle undan för allmänna, allmännaopi-
nionen iParis", skulle kasta vitriol i
ansiktet på hans enda dotter, en ung
skönhet om aderton vårar, Denna si-
sta hotelse bidrog kanske mest att
stärka Lamoureux i hans beslut att
gifva vikaför de våldsammaangreppen.

Den stackars mannen var alldeles
som tillintetgjord. Smärtan öfver att
se sig vara ett föremål för den hät-
skaste illvilja förbittradesaf medvetan-

50 (profkort å 1: 50 däri inberäknadt) erhålle
,"* inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort."' N' ha ett godt kort i förening med billig'

ett dussin vackra, ele-
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Daglisfa.
Museer.

Athenaeum alla dagar finska konstnärers utställning,

Kl. 12— VS 4 e. m.
Konstflitföreningens museum iAteneum onsdag, lördag

och söndag 12—3,

Konstföreningens samlingar iAteneum alla dagar12
—

3.
Studentafdelningarnas etnografiska museum (Unionsg.

20), onsdag och fredag I—3, söndag 12—3,

Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag och
lördag I—2.

Cygnaei galleri iBrunnsparken alla dagar 9 f. m,

7 e. m.

-"^^lÉPi^*"

Annonsera

<&rocjram~<fålaåei"
Annonserna ytterst billiga,särskildt om de ta-

gas för längre tid,

fifiQIHvarJe annonsör får siS /7AC!VC/ö.. tidningen hemsand t/c/ö..

■
— —

s- GrratiSi l
-

■

Annonser och prenumeration emottagas a tid-
ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1tr. upp

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurents urbutik
och genom kolportörer.

©j^^^^^r;^®

Från uflandefs feafrar.
Veckansprogram

Stockholm:
K. Operan. Muntra fruarnaiWindsor.
K.Dram. T. Cremonesaren. På vakt.
Wasa T.
Södra T. Panelhöns.
Folk T. Detektiven Taboret.
Svea T. De tre musketörerna.

Göteborgs Teater: Vålnaden!
Kristiania Teater: Svend Dyrings hus
Köpenhamn:

K. Theatern.
Dagmar Th. Staerkodder.
Folk Th. Mephistopheles.
Casino. Eobinson Crusoe

De Forlovede

Paris
Operan. Thais Gvendoline.
Öp. Com. Mignon.
Com.Franc. Cabotins.
Gymnase. Pension de Famille.
Vaudeville. Madame Sans-Géne.
Odéon. Bertrande. — Fiancée.
Renaissance. Gismonda.
Varietes. Mam'zelleNitouche,
Palais Royal. Les Joies du Foyer.
Chatelet. Los pirates de la Savane.
Bouffes-Parisienne. L'Enlévement de la Toledad,

Serlin:
K. Opernh. Der Prophet.
K. Schauspielh. Wie die Alten sungen.
Lessing Th. Die Kugel.
Deutsches Th. Hamlet.
Berliner Ih. Stiitzen der Gesellschaft.
Besidenz Th. Une Taiclite.
Friedr. Wilh. Th. Der Vogelhändler.
Schiller Th.

Wien
K.Hof-Opera: Robert der Täufel.
K. Hof-Burg Th.: Die Stiitzen der Gesellschaft
Deutsches Volk Th.: Der Muller und sein. Kind.
Th. an der Wien: Jabuka.

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001

Lager af gamla, goda,bevisligen
verkligt äkta viner, direkt

importerade från l:sta
klassen3firmor.

€xtrajin )\rra)^s punsch.
Äkta Cognac, Rhum, Arrac

och Likörer.

TeMska Byrån

Seppo,
Kaserngatan48,

iliiåli.
FörentaStaternas

Lifförsäkringsbolag"

NEW-YORK.

"Ernst bolländer
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843
JOUVIN & C:o's

världsberömdafranska

HANDSKAR
säljas endast hos

"\7SJ-. T-A-HT
V. Esplanatlg.37

Göhlesgdrd.

Ou
cö .> S
"S jg |

9*122 5i

Ullgarn,
Strumpor,
Västar,
Strumpsockor,
Virk-, Kanava- & Stoppnålar,
Snodd- & Spolmaskiner,
Skyddskapslar för fickur.
Svenska stickmaskiner.

Mikaelsgatan 2.
Th. Neovius.

K. A.BAHLnr.
PARTI-FÖRSÄLJNING.

af
Droguer, Kemikalier—

3>l och«$
Farmaceutiska Preparatet".

Apparater. Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålarm. m.
ITiJ-col&ig-atani2.5.

G-log-a.ta.33. 'i.

det att afven ha gjort en betydande
ekonomisk förlust på affären — öfver
400,000 francs säger man. Det oak-
tadt betalade han alla hos honom en-
gagerade artister och betedde sigiallo
som en gentleman.

Innan min afresa från Paris deltog
jagien storartad bankett somgafs till
Lamoreux's ära och som bevistades af
en mängd celebriteter inom den fran-
ska konst- och finansvärlden. Den 19
maj öfvervar jag en föreställning å
Opera comique med Zampa". Dagen
därpå reste jag tillbaka tillRotterdam.
Hade jag dröjt ännu en dag iParis
och förnyat ett besök å nyss nämda
teater, hade jag kanske nu icke be-
funnit mig bland de lefvandes antal.
Den 21 maj på aftonen blef nämligen
Opera comiques stolta palats förvandladt
till ett skelett af rykande ruiner,bland
hvars spillror en mängd människor för-
lorade lifvet . . ."

e=^sf#^
Notiser.

— Finska Teatern uppfördeions-
dags för första gången Frou-Frou"
med stort bifall. Sällan har en fransk
komedi gått så jämt och med så godt
samspel på denna teater som denna.
Största förtjänsten tillfaller titelrollens
framställarinna, fru Olga Poppius, som
på ett alldeles utmärkt sätt återgaf den
visserligen tacksamma, men svåra huf-
vuduppgiften. Dödsscenengafs rörande
enkelt, utan falsk teatereffekt. Bland
öfrigarollinnehafvare framhållavifrämst
fröknarna Sainio (baronessan Cambri)
och Kunnas (Louise) samt hr Ahlberg
("Henri de Sartory), hvilka alla bidrogo
till det hela framgång. Hr Lindfors fö-
reföll altför ungdomlig, som far tilltvå
fullvuxna döttrar och hr Weckman ut-
vecklade altför liten elegans som fransk
vicomte.

Uppsättningen var magnifik och da-
mernas toaletter, isynnerhet fru Pop-
pius', charmanta

Jälikaefsgafan j\l:o 1.
In- ochutländskaMans-sko-

plagg,Gummlgaloscher,Sanitas
hårsulor,in- ochutländskaPlån-
böcker ochPortmonnäer.

Obs!Fruntimmers- o.Barn-
skodon samt Strumpor slutrea-
liseras till inköps- o. under in-
köpspriser.

M. Gestrin's butik,
f. d. Böckermanska huset.

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexanders^, g.

t&CGtncjjoréa cßapyrosser
i askar om 250 st. å 2:50 p

st. a 35 p.11 ti« p.

-s Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgaian 35.

Celef. 1188.

03

Bl I?
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»vi
Bd 1 Brandförsäkring,

mint aii
BJ 6a ög

Cl c
Wrf Jäg
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W B5lPri302

eIU:fe »si

■831
Aktiekapital 5 Milj.F:mk.

Alexandersg. 42. Telef. 627,

biberalf inpemskf éofacj.0 Ul

"in rf

MöJc
PHOENIX" papyrosser.

Öbs! Pen angenäma smalben.
G. A. Nyström& C:o.

Gräsviksgaian N:o 7.
Telefon 1528,

Ledig annonsplats

CARL BERGROTH
Alexandersgatan21.

t.lies.
Stort välsorteradt lager af
Cognac,

Rom ock
Likörer

till billigaste priser.

Helsingfors. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri 1894.

Rumteleföner
och

Elektriskaringledningar
uppsättas och underhållas
billigast af

TEKNISKA BYRÅN SEPPO,
J^aserngatan 4-8.

Telef. 349.

Rip. "gz§Ss&o'-


