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Frk Holmlund.
Frk Gerasimovitsch,
Hr Malmström.
Hr Ljungberg.
Hr Ahlbom.

hos Sir Bernhard Hr Lindh.
Joiiatliau,vallgosse Hr Linderoos.
Händelsen föregårpå landet, några mil från London,

*) Sir BernardHarleigh ....Hr E. v. d. Osten.

För 2:dra gången

KONSTBERIDERSKAN.
Lustspel i1akt af Emil Pohl. Öfversättning af

Oscar Wijkander.
Personerna:

Barouessan Lucie Nietoch . . .Frk Widell
Baron Arthur AVeddiug ....Hr Berlin.
Engelhard v.Meiningshausen. .
Otto, kammartjenare hos Wed-

ding
Enlakej

Hr Wilhelmsson
Hr Enberg.

*) Engelhardv. Meiningshausen .Hr E. v. d. Osten.
Börjas kl. 7,30 och slutas omkr kl. 10 e. m.

Obs.! Emellan pjeserna en längre paus.

FORSSTRÖMS CAFÉ
Restaurant & Billards.

16 festra Henriksgalan16rekommenderas.
Dagligen stående frukostbord,

MIDDAG fr. 2—5 e. m. å l:5O.15 biljetter 20 mk
Enskilda rum. Soupers d la carte.Beställning å mindre Middagar & Soupéer emottagas,

10 penni.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och freda?.

Onsdagen den 3 Oktober.

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier förporträttering.
Förlag af fotografier efter finska konstnärers arbeten.

—^s förlagaf friska vyer.
—

■

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

N:o 14.
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SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 3 Oktober 1894.

Tolfte gästuppträdandet af kungl. sach-
siska hofskådespelaren E. v. d. Osten.

För 2:dra (l:4de) gången

Hon ar vansinnig.
Skådespel i 2 akter. Öfvers. från franska pjesen

»Elle.est folie" af Melesville.
Personerna

Sir Bernard Harleigh
Lady Anna, hans hustru ..>■'.'.
Nelly, deras niéce
Doktor Tollack
Sir Maxwell
Wilkius
David, gammal kammartjenare

miii

Karl Ekman

(Se programmet å sista sidan!

Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR
affär för

C\ S
äfvensom DAMKAPPOR.

Damskrädderi under utmärkt ledning.

Lorens Malmströms
HERREKIPERINGSAFFÄR

(midt emot Kapellet)
rekommenderar sitt för saisonen moderna och. nya
lager ien ärad allmänhets benägna hågkomst.

'
Specialité: nyheter iCRAVaTTER.

PIEHL's CAFÉ & BILLÄRD
Unionsgatan 17.

Rekommenderas i den ärade allmänhetens
hågkomst.

Obs! Ny och väl justerad Billard.
Utmärkta köer!

J. H. WICKEL
nJSTHAJVDEL.

cflrrafis <3unscß
prisbelöntpåmångautställningar, sistpå

världsutställningen iChicago.

■o^6uldmedalj 189D.
i

Innanfönster kitt
K. A. ENBOM.

13 Mikaelsyatan. Telef. 870.
Kittning afinnanfönster verkställes

Obs! Herrar Akademici!
Studenthusets restaurant

Serverar middagar a 35 Fmk. per månad
1:25 per gång, samt iöfrigtbilligapriser.

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

äkta, rena naturviner, hvilka såsom bekant använ-
das vidutländska kurorter såsom synnerligen hal-
sostärkande och därjämte mycket prisbilliga,serve-
ras numera å alla fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus,

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona 3 p. 1894

näytellään

CHARLEYN TÄTI.
3-näytöksinenhuvinäytelmä. KirjoittanutBrandon&

Thomas. Suomentanut Kaarle Halme.
HENKILÖT,

Översti Francis Chesney, ollut
Kaarle Halme

Taavi Pesonen.
Konrad Tallroth.
Oskari Salo.

Intialaisessa palveluksessa . .
Stephen Spattigal,asianajaja Ox-

fordissa
Jack Chesney (
Charley WykehamIYhoppilaitaI
LoordiFranconrt ( Oxfordissa jBobberley J {
Brasset, Jaokin ja Charleyn pal-

Knut Weckman,

lisakki Lattu.velija
Donna Lucia d'Alvarez, Charleyn

täti -Mimmi Leino.
Amy, Spattigalinnepa Hanna Kunnas.
Kitty Yerdun, Spattigalin holhokki KirstiSainio.
Elli Delahay Hilma Liiman.
Spattigalin palvelija Otto Närhi.

Tapahtuu: Oxfordissa.

PAHASSA PULASSA.
1-näytöksin huvinäytelmä. Kirjoittanut Robert Kil-

jänder. Suomalainen alkuteos.
HENKL Ö T.

Kamreeri
Emma, hanen ruovansa
Hilma, heidän tyttärensä
Oimi, Hilman sulhanen

Adolf Lindfors.
Emelia Stenberg.
KirstiSainio.
Knut Weckman.
MimmiLähteenoja.Eeetta, palvelustyttö

Poliisipalvelija lisakki Lattu.
Tapaus pienessä maaseutukaupungissa.

Ovet avataauk:lo 7. Mytäntöalkaa k:lo VaBja
loppuu k:lo ya11.

1894.

<§

SKRÄDDERIET AXEL PALMROOS
MATTI RINTALA Lager af fina äkta Viner

Cognac, Likörer & Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

Alexandersgat.K:o 48.
Af sorteradt lager inhemska och utländska ty-

ger tillverkas vä/sittande kostymer.

Waseniuska Bokhandeln.
Tekniska Byrån SEPPO,TJndertecknads

fH- IIHllfffSålållll, Kaserntratan 48,

utför
4 VILHELMSGATAN 4, Ledig annonsplats. Maskin- och Elektriska anläggningarrekommenderas.

Reqvirera per telefon 1803 samt

G. W. Relander Tekniska uppdrag af alla slag.
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Specialitet: Delikatess Spis- och )Ludvigs-( HELSINGFORS ) Telefon ( **"»«fl^- <"* ConditoH tillverk.

Knäckebröd af flere slag samt diete- ,IANfiRAGERI i" I
'litlfJai'' f';rsk!ia
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JULIUS SJÖGREN

Mikaelsgatan 4 Centrals hus.

\ Ylle- och Irihoivaruaffär. \$ Välsorteradtlager. Billigapriser. J

<£i//örsä)^ringsaktiebolaget
XAi1T A.

JBifförsäßringar S JEifränfor.
Billiga premier — liberala för-

säkrirrgsvillkor.

SOCIETETSHUSETS

C ¥
är åter öppnad samt rekommende-
rar som vanligt sin goda

Restauration
tillbilliga priser.

Franska Lifförsäkringsbolaget

L'URB A IN E
meddelar fördelaktigastelif- ochkapital-
försäkringar af olika slag. Särskildt må
framhållas de sä eftersöktabarnförsäb-
ringarna. LTrbaine 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.

(Bart von fffinorring.
Kontor: Mikaelsgatan 1

i
cfå JSilJQsiröm

-^GULDSMED.|
J^forra €splanadgatan 35. Wredes hus. Z 'ele/on 14-27,

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Torsdagen den 4 oktober.

rroqram.
Q)

Ouverture till op. Svarta Domi-
Aubernon"

Pluie d'or", vals Waldteufel,

Jensen.Brautgesang (ny)

Finale ur op. Lohengrin Wagner,

PAUS.

Akademisk Pest-ouverture Brahms

Konsert för violoncell Mollique,

Massenet.Scenes pittoresques, suite
Marche. Air de Ballet,

Angelus. Fete Bohéme

PAUS.

Noskoicsky.jUkrainsk dans (ny)
Intermezzo sinfonico Mascagni

Verdi,Marsch ur op. Aida-'

\ r*6J&> E a. I

Undervisning ipianospel ""*&* **/w,g r r Albertsgatan17.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut af endast äkta utländska

WINER &
SPIRITUÖSA.

Hagelstams BoManéel.
Godt urval af dansk och norsk skönliteratur.

r

Helsingfors dZiéinsiifui.
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Telefon 304. Privat 525.

Sträng vinter. Då allmänna åsig-
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.
Lundqvists rikhaltiga pälsvaim-
lager, som, complet sorteradt för vintern,
erbjuder bästa tillfälle att göra inköp och
beställningar. Lagret är af ofvan antydd
orsak större än vanligt.

ÅKERBERGS CAFÉ
reJcomnienderas.

Högbergsgatan32. Telefon 1062

Kristofer Janson, Föredrag(nyhet).
Henrik Pontoppidcui,Nattevagt.„ „ Minder.
Peter Nansen, Julies Dagbog.
Henrik Cavling, Fra de dybe Dale.
P. F.Rist, Efter Dybböl.
Karl Gjellerup, Wuthhorn.
BjörnstjerneBjörnson, Nye Fortaellinger
Adolf Paul, Blindebukk.

se
-Éi

Bellmansforskning,

Bellmans tjänstemannabana och ekono-
miska ställning

Den 3 oktober 1758 inskrefs Bell-
man som student iUpsala. Efter en
sannolikt ej lång tids vistande i aka-
demin beträdde han tjänstemannabanan,
först i banken, hvarifrån han dock
snart på fadrens begäran blef entledi-
gad, sedermera såsom extra ordinarius
i Manufaktur Contoiret och slutligen i
Generaltulldirektionen. Är 1775 ut-
nämdes han genom kungens bemed-
ling till sekreterare inummerlotteriet,
där han likväl aldrig gjorde tjänst, utan
afstodhalfva lönen åt en vikarie. Andra
hälften, 1,500 DrK.mt, efter nuvarande
myntvärde motsvarande1000 Rdl. Rmt,
var skaldens behållning. Vår förvå-
ning måste det väcka, att han kunde
afstå hälften åt tjänstförrättaren och
lefva med den återstående hälften blott
för sin lyra, men då man vet, att med
den fullmakt såsom hofsekreterare, hvil-
ken han året därpå (1776) erhöll, äf-
vennågot penningetillskott var förenadt.
får man antaga att detta sedermera
fortfor såsom en ur kungens handkassa
gifven pension. Förutomiofvan nätnda

ämbetsvärk tjänstgjorde Bellman jäm-
väl, såsom det synes, vid mer än en
riksdag ibondeståndets kansli, för att
vid ståndets expeditioner nvara Kongl.
Expeditionssekreteraren Schröderheim
behjälplig."

Fullt trovärdigt torde emellertid det
utlåtande vara, som en af hans samtida
afgifvit, att Bellman var otjänlig till
sifferkarl" och betydligt försummade
sina göromål,isynnerhet efter år 1772.

Om man således icke kan rosa skal-
dens tjänstgöring, finner man dock lätt
en förklaring till detta förhållande.Hur
kunde väl en ande, så rikt utrustad med
fantasi som hans, finna sig iett så
monotont arbete som tjänstemannens,
deD där har att år ut och år in för-
rätta enahanda slagsarbeten, främmande
för alt hvad fantasi heter. Arbetet
tillförde honom icke någotnöje — kän-
slan af uppfyld plikt, nej. det var en
boja som tryckte. Också sökte han
afskudda den så ofta som möjligt och
hvarför

— jo, för att blifva en män-
niska enligt sin uppfattning, för att
hängifva sig åt sången och naturen.

Hela sitt lif igenom hade Bellman
att kämpa mot stora ekonomiska mot-
gångar. Redan 1763 hade han åsam-
kat sig så stora skulder, att han, ansatt
af fordringsägare, för attundgå bysätt-
ning flydde till Norge, därifrån han på
kungens lejd dock snart återkom.

Under följande nio år har man icke
kunnat följaBellmans finansoperationer,
men därefter finna vi honom åter fli-
tigt anlita krediten. Lagsökningaroch
utmätningarbörja nublifva hvardagliga,
och slutligen 1788 ingaf han ansök-
ning om ncessio bonorum." Några da-
gar efter cessionsansökans inlämnande
såg han sig visserligen i stånd att
återkalla densamma, hvilket tyder på
att han lyckats träffa aftal med sina
fordringsägare, men nöden klappade
snart åter på skaldens dörr trots de
då och dåur GustafIII:s kassa erhållna
gratifikationerna. Följden blef snart
bysättning och andra trakasserier,hvilka
följde honom ända till grafven.

111
Bellman som skald och människa
Det berättas, att, när hofintendenten

Nyström var sysselsatt med uppresan-
det af Bellmansmonumentet, han kom
att samtala med Bellmans enka, hvil-
ken då sade: ..Aldrig trodde jag, att
man skulle komma att göra så mycket
väsen af en sådan suput som Bellman

När vid aftäckandet af hans byst år
1Q%% hans beröm öfveralt genljöd, äf-
ven från några fruntimmers läppar,
skall hon hafva yttrat: Jag må väl

undra, hvad de skulle hafva sagt, om
de haft honom till man."

Såsom humoristisk skald intagerBell-
man emellertid, trots alla de hugg som
af flere häfdatecknare riktats mot ho-
nom och hans sånggudinna, en bland
de främsta platserna på den svenska
parnassen samt är som realistisk teck-
nare hundra år före sin tid.

Hans sånger, som redan fröjdat två
generationer,skola nog fortfarande tjusa
kommande slägten, allanykterhetsapost-
lar till trots.

Men lika högt vi beundra snillet hos
hans skapelser och njuta af Bellmans-
sången, lika högt kunna vi icke ställa
honom som enskild person.

Grundfelet hos honom är att sökai
den riktning hans uppfostran tog.
Själfsvåldet tog redan under uppväxt
åldern öfverhand, eller hvad skall
man säga om en lärjunge som, i för-
ening med en annan, gifver sin lä-
rare stut. Den öfvervägande riktnin-
gen i hans själ åt det poetiskt-musi-
kaliska fick sin fulla utbildning, men
karaktärens danande åsidosattes. En-
dast härigenom kunna vi förklara åt-
skilliga förhållandeniskaldens lif. Så
skydde han icke hvarken att lånapen-
ningar, ehuru han väl bort känna sin
bristande förmåga att betala sina skul-
der, eller att uppbära subskriptionsme-
del för arbeten, som aldrig utkommo.

»^ J TT^ IFDY ar odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Atelier. För endyvf1..-, g^ -■- M?J M\J M JLJ MM, +M 9anta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14:
- (Prl- vj^^S^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^EtM^älgjordtarbete behöfver icke vara förenadt med höga Pr';13Glogatan 3



<*:

SVENSKA TEATERN.
(Forts, från l:sta sidan)

Biljettpriserna äro
Länstolar
Farterren^ris a3— 72■t:;--im

å Fmk 4:—
* „ 3: —
„ n 2:50„ „ 2:50- . 20:-Parterre-avantscen

stycketals 3:50
3:50
4: —Parterre-loge^^MM

Förstaradensfond^^HFörsta raden . .
Andra radens avantscen

stycketals
Andra radens fondfl^^^|
Andra radens sida, iramplats

1:50
1:50
1: —
6:—
2«

» » öfrigaplatser
Tredie radens avantscen^^^^Bstycketals» » »
Tredje radens fond

sida
galleri

Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet repre-
sentationsdagarna söoknedagar från kl. 9 f. m. — 3
e. m. samt från kl. 4 e. m., sön- och helgdagarkl.
9— lo f. m., I—2 midd. samt från kl. 4 e. m. äfven-
som de dagar representationer icke gifvas, från kl.
12— 3 e. m. Vid förköpförerepresentationsdagener-
lägges för hvarje biljett 10 procent utöfver priset.

Obs.! Biljetter kunna rekvireras per telefon
N:0'387 å tider, då biljettkontoret är öppet.

Fredagen den 5 Oktober

Familjens olycksfågel.

sssgas^sisg

rjbt±<'<r

Köp alltid

Excelsior velociped.
'-~-

—
£o»t Fabrikens generalagenter — ej återför-

säljare — underkastavihvarjemaskinvårsträngapröf-
ning och ligger det fullkomligt utom vårt intresse att
försälja en felaktigvara,utom attFabrikens namnoch
garanti äro en tillräcklig borgen för varansduglighet.

~4 Öbs! s*°r nyhet inom kort öbs! P-
Hjalmar Fellian J^-*

Wladimirsg. 19. ((o^
Axel WiTTmI

H) Alexanders^. 21.ii
&#^|

ismakfulla mönster
hos

V. GrashoJJ.
jr f» 39 N. Esplanad^atan39.

GRAHN,HEDMAN& WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. „

*^fe
iIJV C?

1

-^- S r\**"'■'-'

SOCIETETSHUSET.
Onsdagen den 3 Oktober kl. 8 e. m

Program.
Komzak

Ivanovici,

Marsch Windöbönä^MOuv. Lust und LiebeM
Orientrosen . . .|
Upptr. af 13 åriga Alexia Carangeot

n af brmmenniskan Alfonso.
af Mille Hermance.

Potp. ur Gluntarne Wennerberg,
Upptr. af gymnast sällskapet Carangeot.

paus
Marsch ur op. Faust" ....Gounod.
D:r C. Klug med sitt Jätte-Mikroskop. Försto-

ring 10000 gång. linear eller 100000
gånger qvadrat

1. Droppe 01 under jäsining l7. Stoft af en fjärils vingefram-
jämte uppstående kolsyra. stäldt istarkaste förstoring2. Droppe Bordaeux vin. 18. Gadd af ett Bi3. Mossa 100 meter stor. 19. Spetsen af den finaste synål4. Rosenblad med behållarena (jämfördmed gadden).af eteriska oljor. 20.Mygg-hona.

5. Konstgjordt rosenblad jem- 21. Mygg-hane.fördtmed naturliga 22. Loppor af bägge könen6. Förstenadt blad, cellerna 23. 1 Lefvande loppatydligt skönjbara. 24. Trichiner.7. Stycke af fin linneväf. 25. Köttmed trikiner
8. Stycke af Bryssel spets. 26. Några tusen lefvande varel-9. Täckblad af en cigarr. ser iost,mycket intressant.10. Ett pris Snustobak. 27. Bernsten, fossilt.

28. Achat inneslutande ett fön
112. Komma (Kolera) Baciller

X6.MW tKAb vatten

11. Vorvärts-Voran Galopp

Eventuella förändringar af Programmet förbehållas,

CentralDassagen. Tel. 1146.
ir alla till facket hörandearDeten

m
(T.
3T

af
7s>
■n
m

cs I
""""'- js Co

—
c/> 11i;

J. Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3.
utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt.=

Telefon 1192,

Ni|TFI"! E^fraif cTEau de Colognc double,
M1 m med gotisk etikett iblått och guld,prisbelöntmed högsta pris å verldsutställningarne,m_Mm M samt erkänd som den bästa, genom tillerkännandet af Aei enda första priset iKöln

■m.M M I■ 1875. Sälies ialla landets städer. — Ferd. Miilhens, Glockengasse N:o 4711, Köln.■W " * " " "
Generalagent iFinland: MAURITZ GESTRIN.

Helsingfors,Mikaelsg.1,Merkurius hus.

Begär

Oskar

Levins

Wi <& /Rekommenderas
/på detbästa.

s

O

4^

Om hans förhållandetill det andrakö-
net äga vi en något så när klar inblick,
hvarjämte vi finna, att den iden upp-
växande åldern endast åt njutningen af
de finaste drycker sig hängifvande Bell-
man emot lifvets afton öfverlämnade
sig åt förtärandet af det usla brännvi-
net.

Det är naturligt, att en både tillka-
raktär och hälsa så svag person, som
Bellman var, skulle duka under för ett
dylikt lefnadssätt.

Lidelsen drog honom slutligen med
sig, och för att tillfredsställa sina lu-
star skydde han ej att pantförskrifva
sina tillhörigheter, ja att, då ingen kre-
dit längre åtnjöts, hos en krögare för
några supar lämna ipant den af far-
fadren ärfda cittran.

Det är först, då dödens engelvisade
sig för honom, som han fick en annan
syn på lifvet. Känslan af försummade
pligter både som son och make trängde
sig på honom, och det var under in-
trycket däraf, som behotvet af förso-
ning gjorde sig gällande. Törst där-
efter kunde den trötte anden ilugn
lämna det jordiska.

Och dock — hvilken lycka för ef-
tervärlden att Bellman var en sådan
nöjets slaf. Om han lefvat endast för
familjen och sin tjänst, ja dåhade nog
de ekonomiska svårigheterna uteblifvit
och hemlifvet varitoklanderligt,menhade

väl då dessa toner klingat, dessa sån-
ger sett dagens ljus, till hvilka nu en
hvar lyssnar med förtjusning. Nej, för
visso icke. Sverige hadehaft attinskrifva
en plikttrogen ämbetsmanmer,hemmets
härd en uppoffrande make till,men lan-
det hade gått miste om sin originella-
ste skald, humoristen CarlMichael Bell-
man

**sfcSsgJr*
Leoncavallo

Leoncavallo, Mascagnis rival om den
musikaliska världens gunst, har med-
delat en intervieware" följande om
sitt lif:

Jag är föddiNeapel år 1858, mina
föräldrar voro presidenten Leoncavallo
och Virginia Dauria, dotter af en be-
römd neapolitansk målare. Jag stu-
derade på Neapels konservatorium un-
der ledning af Lauro Rossi och hade
till lärare iharmoni Serracci, ipiano-
spelning Cesi. Vid sexton år fick jag
mogenhetsbetyg. Då reste jag tillnorra
Italien och uppträdde som pianist vid
konserter. IBologna hörde jag Wag-
ners Tannhäuser", det första af hans
arbeten, som jag lärt känna. Denna
nya konst gjorde på mig ett djupt in-
tryck och jag började ifrigt studera
densamma. Min plan var att ien mu-
sikalisk tetralogi skildra Italiens re-

nässans. Jag hade den lyckan att i
Bologna göra bekantskap medWagner,
som kommit dit för att öfvervara Rie-
nzis" uppförande. Han hörde leende
på mig, uppmuntrade mig och badmig
ej vika för svårigheter. Tagande af
sin barett, pekade han på sitt hvita
hår och sade: 'voyez, je lutte encore'.
Samtalet var för mig nyttigt, jag för-
stod att bitterheter och smärtor äro
nödvändiga vilkor för alla konstnärer,
äfven för patriarken, som sade 'je lutte
encore'. De historiska undersökningarne
för min tetralogi kräfde sex år. Sedan
reste jag, för att som pianist förtjäna
mitt bröd, i Egypten, Turkiet, Grek-
land, Tyskland, Belgien cch Holland;
till sist kom jag till Paris, där jag
bodde i flera år. År 1888 hade jag
slutat libretton till 'IMedici' och reste
till Milano för att tala med förlägga-
ren Ricordi. Idéen behagade honom
och han uppgjorde med mig ett kon-
trakt att jag skulle för hans räkning
skrifva musik till libretton. Efter att
länge hafva dröjt härmed, skref jag
på fyra månader täxt och musik till
'IPagliacci' och gaf den åt Sonzogno.
som faderligt mottog mig. Sedan 'Pag-
liacci' haft framgång, löste jag kon-
traktet med Ricordi, betalte honom en
plikt och slöt angående 'Medici' nytt
kontrakt med Sonzogno. Mina 'Medici1
skola förena det intressanta iWagners

form med den italienska musikens tra-
ditioner

På tillfrågan, hvad han tänkte om
operans framtid i Italien, sade han:
den ligger i storartad mångfald af
former; det är absolut nödvändigt, att
kompositörerna äfven äro bildade män
och, utom sin konst, äfven besittahögre
literär odling och ett klart begreppom
teaterns fordringar. Man måste veta
hvart man vill gå ochpå hvilka vägar".— Tillspord om sin uppfattning af
Wagner, sade Leoncavallo: ..Han är
en af de största konstnaturer, man
kan tänka sig. Man måste studera
honom. Man får ej slafviskt efterbilda
hans former, utan måste hålla sig till
hans utomordentligt höga konstupp-
fattning.

Notiser.—
Finska folkteatern har i dessa

dagar begynt en längre sejour iUleå-
borg. Senast har truppen uppträdt i
Tavastehus

—
DirektörHjalmarMeissner,som

iGöteborgs trädgårdssalong anfört or-
kestern hade nyligen recett, livarom i
G-. Sj. o. H. tidning skrifVes:

, (profkort å 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- M rmj W7I W W Wjl WP mm.f|iK inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. ~% I Wij \j M\ |% S|
t j!'Ni ha ett godt kort i förening med billigt pris. Vänd_EdetLdå_tMj.^M^^^^^^^l^^S^^^^^^^^^^^^^^^^^^lfi
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Qniversitetets Solennitetssal.
Konserf

gifves af undertecknade
onsdagen den 3 Oktober 1894 kl Va 8 e. m

Program
Toccata och Fuga, D-moll Bach-Tausig,

Karl Ekman,

Stradella,Kyrko-Aria
Ida Morduch.

BeethovenSonate op 31 N:o 2. . .
Karl Ekman

Brahms,a) Von ewiger Liebe
b) In der Fremde .
c) Die Quelle . . . Schumann

Goldrnark.
Ida Morduch.

[ Chopin,
a) Nocturno Fiss-dur . . .
b) Valse Ass-dur op. 42
c) Ungersk rapsodi N:o XII.

Karl Ekman.
Liszt,

PAUS
Ximenes aria ur op.Der Cid" Massenet

Ida Morduch.
a) Roraanze op. 42 . . . ">_ , , . } Altred Grunield,b) Tanz Arabeske op. 41 . j
c) Polonaise ur op. nMignon" Thomas-Peasé.

Karl Ekman. . Tosti.a) Non famo piifl
b) Habanera, ur op. „Carmen" Bizet

Ida Mordur.h.

Jda JVtorduch. l^arl €kman

Annonsera

€3rogram~Q&laéQt"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre tid.

HhfiIHvarJe annonsör får sig HL fUUö.. tidningen hemsand */C/ö-

"— -5- Gratis^ i~ ■

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

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurents urbutik
och genom kolportörer.

(c^^^ja^r-^i^g

Från utlandets teatrar.

Veckansprogram
Stockholm

Lohengrin,K. Operan. SiuTiM
K. Bräm. T. En pansare^^^^^M
Wasa T. Tt medhm!"
Södra T. Suzanne. — Doktor JojcJ
Folk T. En äkta man. —En moden^aksalong

Göteborgs Teater: Flirtation
Kristiania Teater: Andres Affaerer.
Köpenhamn:

K. TJieatern. Carmen.
Dagmar Th. Den inbildt Syge

Den Kaerlighed!
Folk Th. En börsbaron.

Den Kaerlighed!

Casino. Boccaccio,
Paris

Operan. FaustM
Com. Franc. CabotinsM
Öp. Com. Mignon.
Odeon. Le Syeomoro.M
Gymnase. Nos bons viUageois^^H
Benaissance. La Femme de Claude
Varietes. L'Article 214.
PalatsBoyal. Les Joies du Foyer.
Chatelet. Le Juif Errant.
Buuffes-Parisienne. La Femme de Narcisse

La Barynia

Berlin
K. Opernh. Lohengrin.
K. Schauspielh. Der Tugendwächter.
Deutsches Th. Die Weber.
Lessing Th. Madame Sans-G-éne.
Berliner Th. Der Pfarrer von Kirchfeld
Besidenz Th. Demi-Monde.
Friedr. Wilh. Th. Der Vogelhändler.
Schitter Th. Die Eäubcr.

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001.

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

importerade från lata
klassens firmor.

€xira/in )\rra)^s punsc^
Äkta Cognac, Rhum, Arrac

och Likörer.

YOS T
Skrifmaskiner

äroenk-Ja, solidaochiallopraktiska.Til-låta uppnåendet af en ovanligt stor skrif-hastighet. SäljasiFinland endast å

TEKNISKA BYRÅN SEPPO,
Kaserngatan 4:8.

liilfåilJ
FörentaStaternas

Lifförsäkringsbolag*

NEW-YORK.

"Ernst Collander
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HAIOSKAB
säljas endast hos

N. Esplanar/g. 37
Göhlesfjärd.

ö

:CÖ
=

i Q.

. £(5

Ullgarn,
Strumpor,
Västar,
Strumpstickor,
Virk-, Kanava- & Stoppnålar,
Snodd- & Spö/maskiner,
Skyddskapslar för fickur.

Mikaelsgatan 2.
Th. Neovius.

Rumtelefoner
och

Elektriska ringledningar
uppsättasochunderhållas
billigast af

TEKNISKA BYRÅN SEPPO,
l^aserngatan 48.

3

K. A. DAHLIA.
PARTI-FÖRSÄLJNING.

af
Droguer,Kemikalier

5p och -^
Farmaceutiska Preparater.

Apparater. Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålarm. m.

Dir. M., som hyllades med entusia-
stiskt bifall, hade orkestern fullständigt
i sin hand, och samtliga orkesternum-
mer utfördes också synnerligen för-
tjänstfullt. Orkestern har visserligen
kanske icke fullt tillräcklig besättning
för så fordrande saker som Schuberts
H-moll-symfoni, af hvilken allegromo-
deratot spelades igår afton.

Dir. M:s lustiga och mestadels oför-
argliga variationer, med „Spinn spinn"
som tema, öfver åtskilliga tondiktares
sätt att komponera ■

— efter mönstret
af Siegfried Ochs bekanta variationer
öfver den tyska folkvisan S'kommt
em Vogel gen1ögen" — väckte stor-
mande jubel och kommer nog att locka
mycket folk.

Recettagaren lät äfven höra sin ta-
lang som pianovirtuos, idet han å en
flygel med säker teknik föredrogMen-
delsohns pianokonsert iG-moll, ackom-
pagnerad af orkestern.

Efter konsertens slut framkallad åt-
skilliga gånger under utomordentligt
bifall, gaf dir. M. utom programmet
fint och elegant Chopins Ciss-moll-vals.

— DirektörAugust Meissner,den
af hela Sockholm och en god del af
det öfriga Sverige kände och mycket
uppburne orkesteranföraren iBerns' sa-
longer, firadeimåndags sitt tjugufemårs-
jubileum inyss nämnda egenskap. Det
var den 1Oktober 1859 direktör Au-
gust Meissner tillträdde sin anställning
och för första gången, åtminstone som
ordinarie kapellmästare, höjde sin takt-
pinne inom nämnda, numera europeiskt
bekanta etablissemang.

August Meissner, som är föddmeck-
lenburgare, kom redan vid unga år till
Göteborg, vistades där några år och
därefter iHelsingfors, men kom 1868
till Stockholm, hvarest han påföljande
år blef musikdirigent hos Berns.

— K. teatern iKöpenhamnupp-
förde i fredags Sofokles' ..Antigone"
med Mendelsohns musik. Fröken Mar-
grethe Nyrop erhåller loford för sitt
utförande af den fordrande titelrollen.

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexandersg. g.

<3apyrosser
iaskar om 250 st. å 2: 50 p
i „ „ 25 st. å35 p.

ao.
Ml Jacob Reincke,

35 N. Esplanadgatan 35.

Obs! Jutiken är alla dagar öppentill kl.11 e. m,

Brandförsäkring.
SM å$
T rf U4 PDHJOLA.

5 11s ifi« o"ös

Bli11

CB in s Smii 5
o o ;

»!l s .!
S äo i

Ul0) "« §

QT > o"
t «£

Sfl
lilj. F:mk.
Telef. 627.■■■ H Offi

AktiekapitaTölV^^^M
Alexandersg. 42.I
Liberaff inf>emskf fiofaqi-j Mm* i?

«^

s

so

Rök
PHOENIX" papyrosser.

Obs! pen angenäma smaken.
G. A. Nyström& C:o.

Gräsviksgatan N:o 7.
Telefon 1528

Carl Avg. Seelenbrandt
(ombud för C. W. Schumacher).

Försäljer Kongl. Hoflev. iStockholm C. W. Schumachersvälkända Dellkate— Spit A-knarlivbrödipartiochminut(Obs. Oöfverträffadt ivälsmakoch näringavärde).
H. F. Sturms Delikata DillSaUgurkor ikärl om 50-100till ochmed 1509 st. till firmansegna noteringar.
FörsäljningslokalSaluhal-feit .Yr, 101éf 103. Tel. 1287.

CARL BERGROTH
Alexandersgatan 21.

T.1165.
Stort välsorteradt lager af

Coynac,
Rom och

Likörer
till billigaste priser.

Helsingfors. Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1894


