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F. FORSSTRÖMS CAFÉ,
Restaurant & Billards,

16 Vestra Henriksgatan16,
rekommenderas.

Dagligen omvexlande frukosträtter.
MIDDAG fr. 2—5 e. m. å l:5O.

Soupers å la carie.

10 penni.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Onsdagen den 19 September.

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier förporträttering.
Förlag af fotografier efter finska konstnärers arletjj

—^H förlagaf finska vyer.==— -I
Handel med fotografiska artiklar. [

iansgatan N:o 31. Telefon N.o 264,
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SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 19 September 1894

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

För fjerde (17:de) gången

§rp W tjiV1Ja Jk JU
Sorgespeli5 akter (l:sta akten afdeladi2 tablåer)
af W. Shakspeare,öfversättning af C.A.Hagberg.

Personerna
Hertigen af Venedig Hr Arppe.
BrabautiOj senator Hr Malmström
Gratiano \ (Hr Lindberg.I
1A... (■Brabantios slag-tmgar T. , ILoflOTico J o o \Hr LjungberJ
Othello, fältherre, mohr. . . .
Cassio, hans löjtnant I
Jago, hans fänrik I
Rodrigo, venetiansk ädling . .I
Montano, ståthållare på CypernH
Desdemona, Brabantios dotteiH

Hr Berlin.
Hr Swedberg.
Hr Ahlbom.
Hr Uggla.

Othellos hustru Frk Holmlund.
Fru Bränder.Emilia, Jagos hustru

Senatorer, Ädlingar, Officerare, Soldater
Kättstjenare m. fl.

Scenen är i första akteniVenedig;sedanpå Cypern,
*) Othello HrE.v.d. Osten.

Mellan tredje och fjerde akten intetuppehåll.
Börjas kl. 7,50 och slutas omkr.kl. 10.45 e. m.

''W^ ■■■""^ jjiÄit
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ff|ELSjrtGJFORS

Fröken Adolfine Leander,

Imorgon torsdag gifver fr.L., en af våra för-
nämsta yngre sångerskor, konsertiuniversitets so-
lennitetssal. Publiken blir då i tillfälle att be-
döma de framsteg sångerskan under sin senaste vi-
stelse iParis gjort.'Att dessa ej äro små bevisa de
vackra recensioner, som ingått inågra af de Peters-
burgska bladen öfverhennes konserterisomrasiTe-
rijoki. Sångerskans silfverklara stämma förskaffade
henne till och med epitetet »den finska näktergalen".
Vi hoppas att Helsingfors musikälskande publik ge-
nom sitt talrika besök skall ytterligare uppmuntra
den unga sångerskan, som snart skall återvändatill
Paris, för att fullfölja sina med framgång började
studier, till hvilkas bedrifvande H.M. Kejsarinnan
från sin handkassa skänkt henne en större summa.

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Syyskuun 19 p:nä 1894

näytellään

JEPPE NIILONPOIKA.
(Jeppe paa Bierget.)

5-näytöksinen ilveily. Kirjoittanut Ludvig Holberg.
HENKILÖT.

Adolf Lindfors.
Naemi Kahilainen,.Knut "Weckman..Aleksis Eautio..Konrad Tallroth..Hemmo Kallio..Taavi Pesonen.

/ Emil Falk.

Jeppe Niilonpoika .Nilla,hanen vaimonsa
ParoniMiles ....
Kamaripalvelija. . .Erkki, lakeija....
Toinen lakeija . . .Jaakko, suutari. . .
l:nen I , .
2:nen / tohton " ■ "

Talon Touti
Hanen vaimonsa . .
Tnomaii .... " .
l:nen 1
2:nen / asianajaja .

\ lisakki Lattu.
Oskari Salo,.Hemmo Kallio..Knut Weckman,

/ Emil Falck.
( lisakki Lattu.

l:näytöksinenhuvinäytelmä. Kirjoittanut MarttiYuori. Suomalainen alkuteos.

HENKILÖT.
entinen sotamies,

Aleksis Rautio

lisakki Lattu.
Naemi Kahilainen.
MimmiLähteenoja.
Otto Närhi,
Emil Falck.

Ovet avataan k:lo 7. Mytäntöalkaak:lo VaB Jaloppuu k:Io Vall*
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\ IliålåSl
Lorens Malmströms

HERREKIPERINGSAFFÄR
(midt emot Kapellet)

iteM
m"ieraJ sitt tör saisonen moderna och nya

Sr,J"r*
r?dallmänhets benägna hågkomst._ »Peciahte:nyheter iCRAVjiTTEKT

HEHL's CAFÉ & BILLÄRD
Unionsgatan 17.

Rekommenderas i den ärade allmänhetens
hågkomst.

Obs! Ny och väl justeradBillärd.
Utmärkta köer!

t/, H. WICKEL
VINSANDBL.

élrrafls cftunscß
prisbelöntpåmångautställningar, sistpå

världsutställningen iChicago.

Ii Mil O-

1 11111B Specialaffär för

HERR-HATTAR
Filthattar 10 mk

KAPPMAGASIN,
Lager af färdiga fruntimmerskappor.

Moderna tyger, nu inkomna för
Höst-&Vintersaisonen.

Waseniuska Bokhandeln.
Undertecknads Tekniska Byrån SEPPO,

?»■ ImillfflålålHk Kaserngatan48,a, iiiSi8!
4 VILHELMSGATAN 4, utför

Maskin- och Elektriska anläggningarrekommenderas.
Reqvirera per telefon 18 03. samt

G- W. Relander Tekniska uppdrag af alla slag.

0 X\.. Ej. ota.niDerg Helsingfors, Alexandersgatan 17. "*? *-J A \J\JIS.2\r. ->

IlI.Ä.F 1I^ÅH-
w a

\^w^ Telefon 870,

*Pecialitet: Delikatess Spis- och |Ludvigs-( o
HELSINGFORS

"ackebröd af flere slag samt diete- ÄNGBAGERI.
tiska brödsorter. J & ° \

Palvelijoita.
2:sen ja 3:nen sekä 4:nen ja s:nen näytöksen välillä

ihan lyhyt väliaika.

PAPPILAN TUVASSA.

Aaro-mestari,
vanha pappilassa eläjäj . . . .

OlliMuhonen, keski-ikäinenleski-
mies

TirkkosenLeeiia, kupparimuori
Heiskasen Anni, morsian . . .
Luuska-Taavetti
Rovasti

Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR
äfvensom DAMKAPPOR.

Damskrädderi under utmärkt ledning. <a
Vöslauer Goldeck!
Dessa utmärkta röd-viner,enligt kemisk analysäkta, renanaturviner, hvilka såsom bekant använ-das vid utländska kurorter såsom synnerligen hal-sostärkande och därjämte mycket prisbilliga,serve-ras numera å alla fina kaféer och restaurationer

—
u-O HELSIKTGFOBS, On—

4 MIKAELSGATAN 4, TJngerska Vinkällaren, Centrals hus.

AXEL PALMROOS
uti moderna färger. Vinaffår.

Endast ett pris! Lager af fina äkta Viner
Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,Silkeshattar 20 mk.

Viktoria Johnsson's

Helsingfors, Berggatan 4.
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Telefon ( w&«o<?r*- och ConditoH tillverk-

\ ningar,färska alladagar och särskilda kaffe-
[ frukost- och middagsbröd efter kl. 10 f. m.



IJULIUS SJÖGREN |
Mikaelsgatan 4. Centrals hus.

|Ylle- och frihofvaruaffär. *
£ Välsorteradt lager. Billiga priser.

f<£i//örsäKringsaktiebolaget ;

TET h T W "W åik A Jb Ju ¥ A.
Juifförsäßringar é JSifränhr.
Billiga premier — liberala för- j

säkringsvillkor. S

I SVENSKA TEATERN.
I Lista för teckning af platser

till är framlagd
i biljettkontoret.

Teckning af biljetter till ett
eventuelt

Godtköpsabonnement

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors,

Försäljning iparti och minuc af endast äkta utländska

WIN E R &
SPIRITUÖSA.

Itya böcker
Bokhandel.Hagelstams»

Helena Westermarck, Framåt^^^^^^^l^^^^l
JohannesSundblad,Frånoffioersmessenochsoldattaltet
Hj. Cassel, Bland Svenskar o. Yankees.
Giosue Carducci. Valda Dikter, öfvers.
OW Ålund. GustafIIAdolf, Ett trehundraårsminne

rikt illustreradt arbetei10 häften,
Annie Besant. Utkast till en själfbiografi.
W. B. Old, Hvad är Teosofi.

m. m. m. ni,

SOCIETETSHUSETS

är äter öppnad samt rekommende-
rar som vanligt sin goda

Restauration
till billiga priser.

Franska Lifförsäkringsbolaget É|>

UURBAINEI
meddelar fördelaktigastelif- och kapital- |S
försäkringar af olika slag. Särskildt må |wl
framhållas de så eftersöktabarnförsäk- |r
ringarna. L'Urbaine är fortfarande det <ék
enda bolag,sommeddelaruppskjutnalif- Wl
försäkringar att vid 21 års ålder träda i Ä
kraft utan alla förbehållredan åt barn «
från det första lefnadsåret. xsl

Qarl von vfänorring.
Kontor: Mikaelsgatan 1.

mmzmmm i^^Mi

oa
program
gånger imånaden, onsdagar
eller
der september månaditeaterns
biljettkontor.

framgång;
nementsföreställningen i bör-

Jan af oktober.

cfö JSiljaström
-^GULDSMED. $£»*

Jforra €splanadgatan 35. Vredes l\us. Cele/on 14-27 Undervisning ipianos;

25 föreställningarmed olika
i medeltal tre

kan ske un-fredagar

Ifall teckningen bar önskad
giftes första abon-
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i meddelas af,81 Selma Kajanus,

Albertsgatan 17.
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Telefon 304. Privat 525.

Sträng vinter. Då allmänna åsig-

ten synes Tara, 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 JL F.
Lundqvists rikhaltiga pälsvaru-

lager} som, complet sorteradt förvintern,
erbjuder bästa tillfälle att görainköp och
beställningar. Lagret är af ofvan antydd
orsak större än vanligt.

ÅKERBERGS CAFÉ
rekommenderas.

Högbergsgatan 32. Telefon 1062

Tichatscheks första kärlek,

Af E- Vacano.

Namnet Richard Wagner är oupp-
lösligen förenadt med de båda namnen
Schröder-Devrient och Tichatschek. Ty
det var ju dessa båda konstnärer, som
först vågade görainsatsenaf sina snille-
gåfvor för att förhjelpatill seger mästa-
rens ännu oförstådda verk, dessa båda,
som med all sin förmåga arbetade på
att bana väg för hans musik, hvilken
ej stödde sig vid något förut bekant,
till en samtids känsla för och uppfatt-
ning af densamma.

Med rätta lät alltså den tacksamme
mästaren en af qvinnobilderna på fron-
tonmålningen af hans villa Wahnfried
bäraWilhelmina Schröder-Devriensdrag;
den andra återgifver bilden af Cosima
Liszt. kans trogna ledsagarinna genom
lifvet. Och om bilden af hans första
mäktigaste apostel. Tichatschek, saknas
här. så bar han likväl hans bild städse
isitt hjärta liksom hans namn på sina
läppar, och den måttstock, som han
hela sin lefnad igenom använde föratt
mäta tolkarne af sina hufvudroler, var
och förblef: Tichatschek.

Afven de andra framställarne af-hans
dramatiska gestalter:herr Wächter (den
förste Holländaren), frökenAghte(Elsa'i.

herr Beck (den förste Lohengrin), frö-
ken Johanna Wagner (Elisabeth) voro
stora i sina framställningar och hulpo
honom att vinna segern; men Tichat-
scheks Tannhäuser och Eienzi voro
dock de som mest grepo publiken så-
som verkningar af en högre uppenba-
relse, hvilken öppnade för densamma
bela den Wagnerska sånggudinnans
trollverld.

Jag har sjelf hört Tichatschek såsom
Tannhäuser — han var likväl då en-
dast en ruin: men likasom Heidelber-
gerruinen under den stilla månskens-
natten ännu vittnar om hela glansen
af byggnadens forna storhet, så var
det ock med denne Tannhäuser. Han
kan ej förliknas med någon annan.
Hans efterföljare hafva iett och annat
imiterat honom men aldrig riktigt lyc-
kats. Tichatschek fattade Tannhäuser
företrädesvis såsom den glade,dristige.
lefnadsfriske trubaduren. Han var allt-
igenom den lättsinnige, kringirrande
sångaren och hade ej ett enda drag af
Niemanns kämpelika hjeltestora vigtig-
het. Båda uppfattningarna kunna hafva
sitt berättigande — jag är böjd för
att sluta mig till uppfattningen hos
Wagners intimaste hjärtevän Tichat-
schek; han synes mig ha träffat det
rätta, kongruensen likasom med musi-
ken. Huru mycket lefnadslust, jubel,
vildt öfvermod låg ej hos Tichatscheks

Tannhäuser! och när han är ett rof
för ångern, när han tviflar ochuppträ-
der som botgörare, då är han enhjelp-
lös, förtviflad man. Hur kunde den
gamle, till slut groteske mannen, utan
figur, skrynklig och med tunna stripiga
hårlockar ännu jubla, svärma och äl-
ska! Hans gamla röst kunde ännu
glänsa som glittrande solljus genom
den själ som lefde deri. Hvad måste
ej han ha varit isin ungdom! Isce-
nen med Elisabeth var han helt enkelt
oöfverträfflig ismältande röst,iblickar
och åtbörder.

Men det var ej om hans sceniska
bragder jagskulleberätta, utan om hans
första kärlek, om hans Elisabeth .. .

Det var i den lilla täcka staden
Braunau. Joseph Tichatschek var der
en ung blyg studiosus. Ingen rik stu-
dent — nej han måste för att hjelpa
upp sin ställning ge lektioner och sjunga
ikyrkan, derjemte hade han matdagar
ide välmående borgarhusen. Så också
hos värdshusvärden N.

Källarmästarens lilla dotter Rosa var
ett litet näpet och vackert ting, mun-
ter, bildad och förståndig. Hon tog
lektioner af studenten, och studentenförälskade sig ihenne. Man förälskar
sig vid den åldern vanligtvis ihusets, husets
dotter på det ställe man får sitt mid-dagsmål-, det är såvälaf tacksamhetens
plikt som hjertats behof, hvilket sjelf

icke vet hvad det villmen är förälskadt
i —

kärleken. Tichatschek hade den
tiden i kikarn att blifva doktor eller
också skrifvare.

På dessa utsigter grundade han sitt
frieri, som han iotaliga kärleksbref
lade under den sköna Rosas servet.
Att tala tilltrodde han sig naturligtvis
ej, ty Rosas föräldrar voro så rika och
han behöfde ännu en så lång tid ar-
beta innan han kunde tagasin examen,
och sedan måste han, himlen vete hur
länge praktisera utan tillräckliga in-
komster.

Den sköna Rosa tog emot alla epist-
larna, läste dem och — sade en dag
till den blyge studenten, då hon hän-
delsevis en skymningsstund mötte ho-
nomitrappan: Ni vill alltså gifta er
med mig, herr Tichatschek?-1 Den
skygge stackars storvuxne yngligen
darrade som ett asplöf och trodde att
han skulle sjunka till jorden. Ack,
fröken Rosa, jag . . . jag ... det
skulle jag aldrig kunna understa mig,
men

Men ni har ändå skrifvit det till
mig!-'

»Att jag älskar er, ja! Jag kunde
ej låta bli det, fröken Rosa! Men hur
kunde jag hoppas, fröken Rosa, att ni
någonsin skulle bifalla . . ." ..Bästeherr Tichatschek, jag vill en gång för
alla säga er, att jag aldrig vill ha en

3Sl^g*^ AT E \j I]R \ oLt°ad
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Utabelt HB'*inBf«" billigaste Fotografi-Atelier. För endmm? -*- *^^^^^^^iMMj ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14:- (P
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SVENSKA TEATERN.
(Forts, från l:sta sidan)

Biljettpriserna äro
Länstolar
Parterre n:ris 33—72 a Fmk 4:—„ n 3:_. 2:' 50

„ ; 2:50Parterre-galler^l
Parterre-avantscen

n 20:stycketals 3:50
3:50
4: —PartcmMogt^^^^H

Första radensfond^^HFörsta raden . .
Andra radens avantscen » „ S. ,12:

„ .. 2stycketals . „ 1:50Andra radens fond^^^^^^^fAndra radens sida, framplats^B,_ „ „ öfrigaplatsei
Tredje radens avantscen. .

» * 1:50„ i;
» „ 6: —

stycketals » „ 1Tredje radens fond
„ „ sida

galleri

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

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

Fredagen den 21 September

Femte gästuppträdandet af hr. E. v. d. Osten
För l:sta gången

Familjens olycksfågel.
Lustspeli3 akter af Oscar Justmus

Öfversättning från tyskan.
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danser.

Musik,

i smakfulla mönster
hos

V. Grashoff.
p 39 N.Esplanaclgatan39. fl

w
GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. m

J. Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3,=utför alla till yrket hörande arbeten fort öehbilligt. =^=CD J

£2
* S!= Telefon 1192.

\

Upptr. af italienska sångerskan SignorinaLuigia
Andrini

Rodo Leo Rapoli,Matrosen på däcket, storar-
tade balansproduktioner på en fullständigt
fristående perpendikulär stege samt jong-
lörproduktioner(„Champion of the world.")

Uppträdandet af fransyska salong-gymnastsäll-
skapet Carangeot.

Upptr. af svenska original komikernHerr Lars
Bondeson,

Norska sånger i national kostymer utförda af
4 Fruntimmer.

Slut marsch
Eventuella förändringar af Programmet förbehållas.

N/1711 rai* d'Eau de Cologne doublc,
mi M med gotisk etikett iblått och guld, prisbelöntmed högsta pris å verldsutställningarne,
UL M samt erkänd som den bästa, genom tillerkännandet af det endii första priset iKöln

■BJ M I■ 1875. Säljes ialla landets städer. — Ferd. Miilhens, G-lockengasse N:o 4711, Köln."W "m ■ ■■ Generalagent iFinland: MAURITZ GESTRIN.
Helsingtors, Mikaelsg.1, Merkurius hus.

Centralpassagen. Tel. 1146.
för alla till facket börande artieten.

JgJ
Oskar/ c//
Levins/^ /

/Wiskyldl
A*N //i /Ketainenåeras

/på detbästa.

m
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Helsingfors Kemigrafiska atelier. SOCIETETSHUSET.Alezaadeisgatan 21.

CD S
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Onsdagen den 19 Sept. kl. 8 e. m
3" OJ
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? « Musik.

Sista Upptr. af italienska sångerskan Signorina
Luigia Andrini.

f* = Upptr. af Oetllessys truppen med sina Unger-
ska Slaviska Zigenar sånger och Czardas

CD §-
o
-i Upptr. af svenska original komikern Herr Lars■tu -iv jasafd e)|susei^^^B

"jaijejßojoj 'jEfiuiuijaai 'Jaijosuetd Bondeson.
Upptr. af Ormmenniskan Herr Carangeot
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älskare, som icke från början har för
afsigt att gifta sig med mig. Om ni
sålunda vill vara flitig, taga en bra
examen och så snart som möjligt skaffa
er en anställning, då . . ."

Då?!" utropade han med darrande
stämma, förvirrad af kärlek och för-
tjusning, öch vågade fatta hennes hand.

S ålunda äro vi från idag förlof-
väde!" sade den praktiska lilla skön-
heten.

Tichatschek såg himlen öppnad för
sig. Den stackars gode ynglingen trodde
sig drömma. Hans hjerta var öfver-
fullt, han stammade, kysste hennes hän-
der och begynte gråta.

Hon smålog. Men hvarför gråter
du då Joseph?" sade hon. Hnr barn-
slig du är! .. ."

Af lycka, fröken Rosa!" sade den
barnslige unge mannen, hvars själ ännu
var full af illusioner trots hans dugtiga
storväxta figur. Han var som en jätte
emot den der lilla fén och kunde ha
stoppat henne isin ficka. Och när
han föll på knä för henne behöfde hon
ej böja sig för att kyssa honom.

Efter denna scen trippade hon lätt
Uppför trappan och han stod orörlig
qvar imörkret liksom bedöfvad, lu-
tande sig intill väggen.

Hvilken sagolik skön tid upplefde
icke nu studenten. Kärleken genom-
flödade hela hans väsen och gjorde ho-

nom stark, modig att arbeta, att käm-
pa af alla krafter för detta höga pris—

■ att göra den lilla näpna varelsen
till sitt lifs herskarinna! Herkules vid
Omphales fötter!

Den tiden fans iBraunau ettmusik-
sällskap, som då och då utom sina
abonnementskonserter äfven gaf operor.
Fröken Eosa sjöng idessa operor su-
brettpartier, och Tichatschek fick in-
studera rolerna med henne. Dessa tim-
mar gjorde honom ännu mera kärleks-
krank och berusad. Hvilka uppoffrin-
gar ålade han sig ej, huru många nät-
ter tillbragte han icke vid studiebordet
för att komma framåt, för att vinna
henne!

Och när han med lysande framgång
bestått sina första prof och skulle be-
gifva sig till Wien, då tyckte han att
han gick ur verldenmed detsamma han
slets ifrån henne, från den lilla leende
fén och sin allt mera glödande kärlek.
Men han tröstade sig med att han nu
kunde arbeta för hennes framtidslycka,
och han kastade sig med all den kraft,
som

— icke hans äregirighet menhans
kärlek förlänade honom, på de medi-
cinska studierna.

Äfven här bestod hans vederqvickelse
iatt sjunga med ikören ellerimusik-
föreningar. Men då man lärde känna
kans präktiga stämma och envisades
att han skulle görabruk af denna här-

liga skatt genom att egna sig åt ope-
ran, så skrattade han bara deråt. Bli
konstnär! Hvad skulle väl hans Ro-
sas nogräknade, stolta föräldrar säga
om det? Och han ville bereda henne
ett säkert, lugnt hem. För att icke
störa sin flit drog han sig slutligen
undan och besökte ej en gång galeriet
på Kärntnerthorteatern samt utträdde
ur alla föreningar för att slippa gå på
värdshusen och uteslutande få egna sig
åt att studera och spara för henne.

Hans Rosa!— Han skref till henne
de ömmaste bref och hon besvarade
desamma.

Emellertid hade en ung och vacker,
ståtlig och rik man, son till en hotell-
egare, kommit i hennes väg, denne
bygde ett stort hotell och sade derpå:
Fröken, Fröken Eosa, vill ni blimin värdinna,
om — ert hjerta ännu är fritt? Är
det så, eller . . .?"

Hon tänkte efter, sedan log hon med
sitt ljufvaste leende och sade: Fritt, Fritt
som fågeln iluften, det vill säga.. ."

Det vill säga?':
Det vill säga, det var fritt innan

jag lärde känna er, herr K. .. ."
Då är saken åtgjord. Hur stor

hemgift får ni af edra föräldrar? .. ."

Och då Tichatschek med sina första
medicinska betyg ilade till Braunau,
full af stolthet, hopp och längtan, då
såg fröken Rosa helt lugnt på honom
och sade i det hon presenterade för
honom en ståtlig herre: Här är min
fästman, — herr Tichatschek. Det är
herr Tichatschek, käre, K., som gaf
mig musikundervisning.

Tichatschek blef hvit som ett lakan
och förmådde ej yttra ett enda ord.
Det ges ögonblick, då det är lättare
att dö än att tala.

Redan samma dag vände han åter
till Wien. Det var som om lifvet ba-
kom honom fallit ispillror eller som
om det aldrig funnits till. Det var
som hade han endast drömt. Allt en
dröm: ungdom, glädje, hopp, sträfvan,
kärlek — och nu hade han vaknat,
vaknat på en torr öde hed, öfver hvil-
ken stormen tjöt och der han stod all-
deles ensam.

Att vidare studera, ytterligare möda
sig? Ack den lilla kammaren, der han
genomvakat nätter, den var så lugn så
tyst — han kunde ha blifvit vansinnig
i denna tystnad — han hade måst
tänka, tänka på henne, på henne som
ej hade något hjerta, som endast lekt
med honom, för hvilken hon varit hela
framtiden!

Men något måste han dock företaga
sig. Han blef sångare. På den ba-

il(Profkort å 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
;3 inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort.ti'£i ha ett godt kort i förening med billigt pris. Vand Eder da till -^g
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SOCIETETSHUSET.
Torsdagen den 20 September kl. 8 e. m

Program.
Musik

romanssångerskan FrökenFörsta upptr. af
Edith Fjerdingstad

Upptr. af Oetllessy truppen med sina ungerska,
slaviska, zigenaresånger ochczardasdanser.

Upptr. af svenska original bondkomikern Herr
Lars Bondeson.

Marmorgrupper utförda af Fransyskasalong-
gymnastsällskapet Carangeot.

paus
Musik
Upptr. af romans sångerskanFrökenEdith Fjer-

dingstad.
Rodo Leo Rapoli, Matrosenpå däcket, storar-

tade balansproduktioner på en fullständigt
fristående perpendikulär stege samt jong-
lör produktioner. (Championof the world).

Upptr. af fransyska salong-gymnastsällskapet
Carangeot.

Upptr. af svenska original bondkomikern Herr
Lars Bondeson.

Nordiska sånger i national kostymer utförda
af 4 fruntimmer

Slut marsch.

Eventuella förändringar af Programmet förbehålles.

I»Nordpol" lulirS
Nordpol" rhum martinique ser-

cf4 veras å de flesta restaura-
tioner iHelsingfors

rUum
från firman

eßirßcåal, <3Cartman & @:o

l7l^<
iBordeaux.

Från ullandefs feafrar.

Veckans program

Stockholm — AidaK. Operan. Carmen,

K.Dram. T. Sällskap, där man har tråkigt,
Wasa T. Vore jag karl!
Södra T. Doktor Carrasco. Klentrogne Thomas
Folk T. Sommargäster på Djurgården,
Djurgårds T. Ljungby Horn,

KristianiaTeater: Vaeggepryd
KöpenAamn

K. Theatern. Tannhäuser.
Dagmar Th. Advokaten og hans Myndling.
Folk Th. En börsbaron.
Casino. Boccaccio,

Berlin
K. Opernh. Die Walkure
K. Schauspielh. Die Schule der Frauen.
Deutschcs Th. Der Talisman,
Lessing Th. Madame Sans-Géne
Berliner Th. Heimath
Residenz Tit. Demi-Monde,

Schiller Th. Der Menonit
Friedr. Wilh. Th. Der Volkssänger.

Operan. Faust.
Coni. Franc. Cabotins
Öp. Com. Falstaff.
Palais Royal. Les Joies du Foyer
Chatelet. Le Juif Errant.
Ambigu. La belle Limonadiére

/^ af år 1867 <§>\
/ försäkrar \
f Ar ~w \I°5 billigast all slags & 1
loc egendom genom

""*I
V W^ilh. Försten. /

Bolagets General-Agent. J
SödraEsplanadg. 12.

Paris

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001.

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtrafin )\rral<s punsch.
Äkta Cognac, Rhum, Arrac

och Likörer.

YO S T
Skrivmaskiner

äroenkla, solidaoch iallo praktiska.Til-låtauppnåendet af enovanligt stor skrif-hastighet. Säljas iFinland endast k
TEKNISKA BYRÅN SEPPO,

Kaserngatan 4,8.

Ullfåiil
FörentaStaternas

Lifförsäkringsbolag

NEW-YORK.

€rnst Collander
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HAIDSKAR
säljas endast hos

AT. Esplanadg.37
Göhlesgärd.

Ullgarn,
Strumpor,
Västar,
Strumpstickor,
Virk-, Kanava- & Stoppnålar,
Snodd- & Spolmaskiner,
Skyddskapslar för fickur.

Mikaelsgatan 2.
Th. Neovius.

K. A. DAHLIA.
PARTI-FÖRSÄLJNING.

af
Droguer, Kemikalier—

~s* OCh r$
Farmaceutiska Preparater.

Apparater.Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer,Tvålarm. m.
2Tl2c3la.3.g'a.taL2a.IS.

G-log-atan-^.

nan gafs det larmanda lifoch retnings-
medel. Han blef omtyckt och seder-
mera berömd. Han berusade sig af
framgången, han blef firad — öfver-
hopad med ära och guld. Men hur
ensam och glädjelös gick han ej fram
på sin lysande bana; lifvet var förho-
nom ett lysande elände.

Då trädde Wagner upp med sina
verk. Idenna sällsamma nya musik,
som igrund och botten uppskakar men-
niskan likasom orkanen oceanens djup,
andades Tichatschek för första gången
riktigt ut. Tannhäuser var för honom
en uppenbarelse . .. Han var räddad
och ryckte Wagners öde med sig fram
idet solljus, som nu omstrålade hans
nya väsen. Han blef den försteikon-
stens rike, berömd och rik, gyllene la-
ger bekransade hans stolta panna . . .
IBraunau torde hotellvärdinnan,fru

Rosa K., ofta nogha tänkt: Jag skulle
ändå ha tagit honom". För sent!

Notiser.— Operasångaren Lnndqvist har
för afsigt att under vintern företaga
en konsertturné iEngland. Han har
blifvit anmodad att uppträda på fyra
af sir Charles Hallés konserter, nemligen
en iKristallpalatset iLondon och eni
hvardera af städerna Manchester, Li-
verpool och Bradford, skrifves till D.
N. Det är ännu oafgjodt, men det
torde kunna hända, att hr Lundqvist
qvarstannar i England under en god
del af vintersäsongen för att sjunga på
dessa konserter, hvilka äro bland de
mest fashionabla musiktillställningar den
engelska hufvudstaden liar att bjuda på.
Sir Charles Hallé är som bekant gift
med fru Norman-lNTernda.

— Ny opera. Å stora operaniPa-
ris uppfördesibörjanaf maj enny opera,
Djelma", musiken af Lefébvre, som
för 25 år sedan tillvann sig Pariskon-
sarvatoriets stora Prix de Eome, och
sedanimånga år arbetat på att få sin
opera uppförd. Nu nppnåddes dock en-
dast en medelmåttig framgång för den
korrekta och melodiösa musiken, men
ett temligen afgjordt fiasko för texten
af Charles Lomon.

Carl Avg. Seeli
IFörsäljer Kongl. Hoflev. iStockholm C. W. Schumachersvälkända Delikatess Spis A-Knäckebrödipartiochminut(Obs. Oöfverträffadt ivälsmakoch näringsvärde).

H.F. Sturms Delikata Dill»altgurkor ikärl om 50—100till och med 1500 st. till firmansegna noteringar.
FörsäljningslokalSalu/tal-len X:o JOI<t- 103. Tel. 1237.

Rumtelefoner
och

Elektriska ringledningar
uppsättasochuuderhållas
billigast af

TEKNISKA BYRÄN SEPPO,
l^aserngatan 48,
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Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexandersg. g.
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Nya

Glasmagasinet
3 Mikaelsgatan 3.

Olsson &)\lexsiz.

vfCemgjoréa cftapyrosser
iaskar om 250 st. a 2:50 p

st. å 35 p.ii »

Jacob Reincke,
35 yv. Esplanadgatan 35.

Obs! Jutiken är alladagar öppentill W.11 «" m.

Brandförsäkring.

POHJDLA.
Aktiekapital 5Milj. F:mk.

Alexandersg. 42. Telef. 627,
Liberaff infiemskf éofaq< 9

Bölt
PHOENIX" papyrosser.

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

Gräsviksgatan N:o 7.
Telefon 1528

CARL BERGROTH
Alexandersgatan 21.

i",nes.
Stort välsorteradt lager af
Cognac,

Rom och
Likörer

till billigaste priser.

Helsingfors. Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1394,


