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FORSSTRÖMS CAFÉ
Restaurant & Billards.

16 Vestra Henriksgalan16
rekommenderas.

Dagligen stående frukostbord.
MIDDAG fr. 2—5 e. m. å 1:50.

15 biljetter 20 mk
Enskilda rum. Soupers a la carte.

Beställning å mindre Middagar & Soupéer emottagas.

*a

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 17 Oktober 1894.

Nittonde gästuppträdandet af kung!, sach-
siska hofskådespelaren E. v. d. Osten.

För femte (10:de) gången,

EDMOND KEAN.
Skådespel i5 akter af Alex. Burnas. Öfversättning.

Personerna!
Georg, prins at "Wales ....Hr Berlin.
GrefveKoefeld,dansk ambassadörHr Swedberg
Lord Melville Hr Ljungbe
Lord Hainptoncourth .... -HrCfrgla^M
Edmond Kean, promieraktörvid^^^^H|É^^|

Drurylane teatern .
Salomon, sufflör ....U
Tom \
l>uvid \ aktörer . . . M
Karilolpli j
Pistol, lindansare H
Darius, teater-perukmakareI
Peter, värdshusvärd . . . .H
Begissören I
Constapeln I
Elena, al' KooJeL
Lady Jirmlitoii^^^^^^^H
Lady Nellie
Anna Damby Frk Holmlund.
Fiorella, Elenas kammarjungfruFrk Berglund.
Skådespelare och skådespelerskor. Sjömän. Lindan-

sare. Scenarbetare, ni. fl

Strax efter 4:de akten
Mellanspel:
A ML h 1.

111akt. 4:de scen.
Personer:

Hamlet ■ .Edmond Kean.
Ophelia Mrs Siddons.
Kungen Mr Brixton.
Polonius Mr Johnson.
*) Edmond Kean Hr E. v. d. Osten.

Börjas kl. 7.30 och slutas omkr. kl. lO.so e. m.

. Hr Biégo.
(Hr Ltinderoos.
Hr Lindh.

(Hr Wilhelmsson.. Frk Widell.
,Hr Nyström.. Hr Ahlbom.. Hr Uggla.
Hr Malmström.. Fru Bränder.
,Frk Gerasimovitsch
Frk Tschernichin, Henrik Ibsen

Ianledning af att finska teatern ikväll upp-
för en repris af Henrik Ib3ens storslagna dram
Kungsämnena", införa vi i dagens nummer den

store skaldens porträtt.

Haiitfis Nouveautfis i SIDEN & YLLEVAROR V^
O*1äfvensom DAMKAPPOR.

Damskrädderi under utmärkt ledning,
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Innanfönster kitt
K. A. ENBOM.

JS Mikaelsgatan. Telef. 870-
Kittning afinnanfönsterverkställes

10 penni.

N:o 20

riifålHBilfil,r^r
Lorens Malmströms

HERREKIPERINGSAFFÄR
(midt emot Kapellet)

rekommenderar sitt för saisonen moderna och nyalager ien ärad allmänhets benägna hågkomstopecialité: nyheter iCRAVaTTEk.

PIEHL's CAFÉ &BILLÄRD
Unionsgatan 17.

i den ärade allmänhetens
hågkomst,

Obs! Ny och väl justerad Billard.
Utmärkta köer!

J. H. WICKEL
VINHANDEL.

cftrrafis <3unscß
prisbelöntpåmångautställningar, sistpå

världsutställningen iChicago.

■^Guldmedalj1890.

Qqram~<ffilaåef
Tidning för Helsingfors

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

Onsdagen den 17 Oktober.

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 kemiak analys

äkta,rena naturviner,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.

TTngerska Vinkällaren, Centrala hus.

SUOM. TEAATTERI.
Keskivilkkona Lokak.17 p:nä1894'
KUNINKAAN ALUT.

(Kongs-emnerne).
5-näytöksinen historiallinennäytelmä (8 kuvaelmaa),

Kirjoittanut Henrik lbsen. Suomentanut Ellei.
HEKKILÖT.

Kaarle Halme.
HookonHookoninpoika,.BirkebeiM

nin valitsema kunnigas . .JHInga Warteig'in rouva, hanen >"fl^|^H|^^^^|
tinsä Mimmi Lähteenoja

Skule jaarli Benjamin Leino.
Ragnhild roura,hanenpuolisonsaKirsti Sainio.
Margareetta, hoidän tyttärensä .Hanna Kunnas.
Sigrid, jaarlin sisar MariaEängmaru
Guthorin Ingenpoika Knut "Weckman.
Sigurd Ribbung Konrad Tallroth
Nikolaus Arnenpoika,Oslon piispaAdolf Lindfort
Dagflnn Bonde, Hookonin talli- ■

mestari Emil Talk. ■
livariBodde, hanen sotapappinsalisakkiLattu^HWegard Waeradnl. erils liiincn seu-^^^^^^^^M

Kaarlo Keihäsruelaisistaan . . . . . . . .
Gresorius Juhonpoika, läänitys-i

°Otto Närhi.
. Aleksis Eautio.Pool iHidä^L^u^^rme^^H^H^Hliiireinirj.'. Ant^ro SlijaldärbanTiiiH^^^^^^l

vaimo Mimmv Leino
Pietari, hanen poikansa, nuori

Oskari Salo,pappi . . .
Sira Wiljam, Nikolaus piispan

huonekappalainen
SigardMestari,Brabantilainenlää-

TaaviPesonen,

kari Knut "Weokman,
Axel Ahlberg.Jatgeir, rvmoilija, IslantiJameT^^HBoortl Brätte, päällikkö Trond^^l^H^HHHhjemin maakunnasta ....Konrad TallrothM

Kansaa. Bergen'in Oslon ja NidarosHn kaupunkien asukkaitaM
Pappeja. Munkkeja. Vieraita. Asemiehiä. ■
Tapahtuu: 1300 vuosisadan alkupuolella. H

Tinen kuvaelma: Bergen'in kir- K| lassa. H
kon edusfalla. !? s:des kuvaelma: Oslonkuninkaan

2-nen kuvaelraa: Bergen'iv ku- |( kartanon huoneessa.
ninkaan kartanon salissa. 6:des kuvaelma: Oslon kunin-

(Pitkä välinäytOs.) kaankartanon suuressasalissa
3:mas kuvaelma: Bergen'in ku- 7:mäs kuvaelma: Hidarosin ku-

ninkaan hovin juhlasalissa. ninkaan kartanossa.
(Pitkä välinäytös.) B:saskuvaelma:Elgesäterinluos-

4:iäs kuvaelma: Oslon piispa- ; tarm pihalla.

Ovet avataan k:lo 7. Nåytäntöalkar k:lo V2B ja loppuu k:lo 11.

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF,

Atelier förporträttering.
Förlag af fotografier efter finska konstnärers arbeten.

—^H förlag af, finska vyer,~E tv
*

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

1894.

AXEL PALMROOSSKRÄDDERIET ■VJjasuääx.

MATTI RINTALA Lager af fina äkta Viner
Gognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,
Alexandersgat.N:o 48.

Rf sorteradt lager inhemska och utländska ty-
ger tillverkas vålsittande kostymer.

Waseniuska Bokhandeln.
Maskin- och Elektriska anläggningarUndertecknads CÅTÉ DU 1088

f» INilimSå&tmii, Sofiegatan 2 Tekniska uppdrag af alla slag
Serverar smörgåsbord,Vi & portioner,salta biten

4 VILHELMSGATAN 4, Varma & kalla sexor, tfll billigapriser utföras af
Öl på se Tekniska Byrån SEPPO,

Väliusterad bUlard. Nya bollar. Goda köer,Reqvirera per telefon 18 03 Kaserngatan 48,
Telef.349.Gustaf j^lomqvistG- W. Relander

K E ståhlber2-^yaatelier~ r̂ 3^'FOTOGRAF.■"" J-'' »JtailiUUlg Helsinqfops, fllexandersgatan 17.
"**
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IJLLIUS SJÖGREN «
Mikaelsgatan 4 Centrals hus. Jj

\ Ylle- och fribolvaruaffär. «
'£ Välsorteradtlagrer. Billigapriser. %

c£i//örsä^ringsaktiebolaget
IÅLEYÅ.

J2ifförsMringariJBifräntor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

SOCIETETSHUSET.
Alla dagar från kl. 3— 5 e. m.

TABLE D'HÖTE
med musik af svenska kapellet, samt kl. 8 e. m

Jlponkonserf & [öresfäffninej
med omvexlande program.

■0
Franska Lifförsäkringsbolaget

L'URB A IN E
meddelar fördelaktigastelif- och kapital-
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 forst^efaadsåret

:Mikaelsgatan 1.

c^f. JSilJQsiröm
-^GULDSMED.|

jNorra €splanadgaian 35. Vredes hus. Z

■■iiI

'elejon 1427,

ORKESTERFOREMNGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Torsdagen den 18 oktober.

Program.

Ouverture till op. Pique Dame" Suppé,
Hommage aux dames", vals . . Waldteufel

RubinsteinRomans (ny)
Danse macabre, sinf. dikt . . Saint-Saéns.

PAUS.

Ouverture till Robespierre" . .Litolff.
Konsert, för violoncell Verheij,

Andante. Allegro

(Herr Georg Schneevoigt.)

En saga" Sibélius.

PAUS.

Bachanale Meyerbeer,

Det förste mode", för stråkork. Grieg,

Ungersk dans Brahms,

Underyisning i piano i meddelas af)81 Selma Kajanus,
■ St. Robertsgatan n:o 39.

BODEGA ESPANOIA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
WINE R &

SPIRITUÖSA.
Hagelstams Bokhandel.

Fransk skönlitteratur till nedsatta priser. Paul
Säbatier, Vie de S. Francois D'Assise, (märkligt arbete,
utgått iöfver 100,000 exemplar);S.M.I.Alexandre111,
Suovenirs de Sébastopol.

Nya böcker af moderna författare: Anatole Franoe,
Paul Margueritte, Ernest Daudet, Catulle Mendés,
Henry Gréville, Gyp o. s. v. o. s. v.

Godt urval engelsk literaturibilliga upplagor. Sai-
sonens böcker i England: George Möore,Esther Wa-
ters; Humphry Ward, Marcella.

Till Snoilskys »Svenska bilder" erhållas på beställ-
ningpärmar iläderplastik, utfördaaf grefvinnanEva
Sparre.

Helsingfors %sliéinsUtuf.
o
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P 8?
Telefon 304. Privat 525.

Sträng vcntsr. 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 rifklsaSisga pälsvssru-
f^gep, som, complet sorteradt förvintern,
erbjuder bästa tillfälle att görainköp och
beställningar. Lagret är af ofvan antydd
orsak större än vanligt.

ålirliffl iåfi
EekommeH.deias.HiijtlHTsrgifatMi Sä. Telefon 1002,

C

H s
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Den älskvärdaste bland
tenorer,

Ett minnesblad af A. v. Winterfeld.
Ofvanstående titel skulle icke vara

utan sin fara om det gälde en lefvande;
men åt den döde må han gärna unnas.

Ja han var icke blott stor och upp-
höjd, han var tillika älskvärd både på
scenen och ilifvet. En hvar, som haft
lyckan att beundrahonom såsom George
Brovn, Johan af Paris, Fra Diavalo,
en hvar som haft den ännu störrelyk-
kan att iumgängetkomma honomnära.
skall i Gustave Roger bevara ett minne
af den angenämastemänniska, hos hvil-
ken den store konstnärens genialitet
var parad med den renaste barnslighet
i sinnet. Honom hade gudarne förlä-
nat alla de gåfvor, genom hvilka män-
niskornas hjärtaneröfrasiett ögonblick.

Roger har efterlämnar dagboksanteck-
ningar, hvilka ehuru icke bestämda för
offentligheten, dock blifvit utgifna af
hans enka under titel: _Le carnet d'un
tenor" och. hvilka uppenbarahela frisk-
heten och originalitén hos hans väsen,
hela öppenhetenihans karaktär och all
den finhet och det djup man finner hos
en ande som nått en hög utbildning.
Därtill lämna de värdefulla upplysnin-
gar om konstnärens ungdom, hvilken

hittills sväfvat i ett visst dunkel. I
denna dagbok finnas jämte hans egna
lefnadsöden äfven de mest träffande
och snillrika omdömen om konst och
konstnärer på hans tid. Likasom han
samvetsgrannt upptecknat icke blottsina
egna framgångar utan äfven små mot-
gångar, så visar han sig ock främman-
de för all afund och beundrar upprik-
tigt sina rivaler Mario, Duprez och Ru-
bini. Då en gång höga Bmisslyckats
för honom, suckar han med vemodigt
erkännande, nHur skulle icke Rubini
ha slungat fram det där!"

Gustaf Roger föddesd. 17 dcc. 1818
och var son till en ansedd notarie i
Paris. En nära slagting med grefve
de la Grande och baron Roger förde
honom tidigt in iförnäma kretsar, där
han snart tillägnade sig denna oefter-
härmligt lediga,otvunget nobla hållning,
som man sedan skulle så mycket be-
undra hos honom på scenen.

Ehuru konstentusiast bestämdes han
dock för den juridiska banan och efter
fulländade studier sänd till en advokat
iParis för att praktiskt utbilda sig.
Men han försvinner från honom och
hans bekymrade föräldrar återfinna ho-
nom slutligen vid en liten förstadstea-
ter i Paris. Nu skickar man honom
till en advokat idet lilla Argenton, där
det alls icke finnes någon teater. Då
uppsätter den unge juristenivärdshus-

salen en liten teater, där åhörarne få
betala efter behag först vid utgåen-
det", såsom det heter på den af Gus-
tave Roger, direktör" undertecknade
affischen. Hans principal, advokaten,
bevistar en föreställning, skänker den
sitt bifall men bortskickar sitt talang-
fulla biträde, emedan han ej kan an-
vända någon „teaterdirektör" på sin
byrå. IMontargis, dit man nu förvi-
sar Roger, upprepas samma historia.

Nu först tillät hans familj att han
fick egna sig åt konsten och utbilda
sig vid Paris-konservatoriet till drama-
tisk sångare. Hans framsteg voro så
utomordentliga, att han efter knappt
två år och efter erhållandet af nere
pris lämnade konservatoriet och kunde,
endast tjugu år gammal, debutera vid
Opera comique iParis. Det var så-
som George iHalévys opera „Blixten",
och den lysande debuten ledde till ett
fördelaktigt engagement vid nämnda
scen, hvilken han därefter tillhörde i
tio år. Här skapade han sina snillrika
typiska roller: George Brown, Johan af
Paris och Fra diavolo, hvika väl aldrig
blifvit öfverträffade. Framgångarne på
detta område, den komiska operans,
där fransmännen äro såöfverlägsna, sy-
nes böraha tillfredsställt den mest äre-
lystne. Han förtärdes af längtan efterStora Operan, hvars roller han i^hem-lighet instuderade.

Genom en tillfällighet blef hans brin-
nande önskanuppfylld. Roger befann
sig på permission iLondon — han
gjorde som bekant, tillsammans med
Jenny Lind enkonsertresa dit 1848 och
sjöng på italienska operan — . nHu-
genotterna" var bestämd att gifvas som
benefice för Viardot. Mario, som sjöng
Raoul, blef plötsligen hes och måste på
själfva beneficeaftonen rapportera sig
sjuk. Direktionen var istörsta förlä-
genhet. Då föreslår Viardot Roger så-
som ersättning för Mario, och Roger,
som häri såg en vink af ödet, företog
sig det oerhörda vågstycket att oförbe-
redd inträda ien roll, som han aldrig
förr sjungit offentligt och hvilken stäl-
ler de största fordringar såväl på sån-
garen som den dramatiske framställaren.
Men lyckan står den djärfve bi. Ro-
gers framgång var sådan att den be-
römde Mario hade orsak att fördöma
sin olägliga heshet. Meyrbeer, den så
försigtige och kallt beräknande, trodde
?ig efter detta prof icke göranågonting
klokare, än att anförtro åt Roger Pro-
fetens jätteroll, och han hade honom
och Viardot att tacka fördenna operas
framgång — äfven i Tyskland. Det
var år 1849 som Roger kreerade titel-
rolen inProfeten" på stora Operan i
Paris och från denna stund var han
här fast engagerad ifem år. Äfven
här utvecklade han en genial skapare-

i

\
X

ia
. Mga*»» S HT Pl r V^ R Mf är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Ätelier. För endast» -

L -m- -»- -"-^ m-i M^^J&Mix^m ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14:— (progJF^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^gMM^^^^Wj^^^^^^^^^^^^kjjordtarbetebehöfver icke vara förenadt med höga pris.
E. Sun

Glogatan 3
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SVENSKA TEATERN.
(Forts, frän l:sta sidan)

Biljettpriserna äro
Länstolar
Parterre n:ris 33— 72. 1 54

a Fmk 4:—
y, yy O.„ , 2: 50
n „ 2: 50Parterre-gallér^l

Parterre-avantscen „ 20:
stycketals

Parterre-loge^^^^^B
Förstaradensiond^^BFörsta raden . .
Andra radens avantsoen

3:50
3:50
4;
3:

—
12:—
o.stycketals
1:50Andra radens fondfl^^^^lAndra radens sida, framplata„ „ „ öfrigaplatser .

Tredje radens avantscen

1:50
11—
6:—
1: —„ „ „ stycketals

Tredje radens fond
„ „ sida„ galleri

Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet repre-sentationsdagarna söcknedagar 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 representationericke 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 19 Oktober 1894.

OTHELLO.

Köp alltid

Excelsior velociped.
Som Fabrikens generalagenter —

ej återför-
säljare — underkastavihvarjemaskin vårsträngapröf-
ning och ligger det fullkomligtutom vårt intresse att
försälja en felaktigvara,utom attFabrikensnamn och
garanti äro en tillräckligborgen för varans duglighet.

-4 öbs! st° r nyV* inom kort. Obs!
Hjalmar Fellman

"Wladimirsg. 19. <^-^
Telefon N:o 758.

Åiel Wiklnid
V-3_ Alexandersg. 21.
fe)) Telefon N:o 1232

¥^
Os^

i smakfulla mönster
hos

V. Grashojf.
39 N.Esplanadg-atan39. 4v1 \

ra (5

Från uflandefs ieairar.

Veckansprogram

StocJcholm
K. Operan. Brudköpet.
K.Dram. T. Mariana.
Wasa T. »TJt med hm!" — Niobe.
Södra T. Suzanne. — Doktor Jojo.
Folk T. En äkta man. — En modern raksalong.

Göteborgs Teater: Kärlek och Exercis,
Kristiania Teater: Hr Tanquerays andenHustru.
Köpenhamn:

K. Theatern. Aida.
Dagmar Th. Den inbildt Syge,

DenKaerlighed!
Folk Th. En börsbaron.

Den Kaerlighed!

Casino. Boccaccio,
Paris

Operan. Othello.
Com. Franc. Severö Torelli.
Öp. Com. Manon.
Odeon. Le Sycomore. La Barynia.
Gymnase. Nos bons villageoia.

Vauäeville. Madame Sans-Géne.
Renaissance. La Pemme de Olaude.
Varietes. Lili.
Palais Royal. Les Joies du Foyer
Chatelet. Le Juif Errant.
Bouffes-Parisienne. La Jemme de Naroisse.

Berlin
K. Opernh. Zar und Zimmermann.
K. Schauspielh. Die Schule der Frauen.
Deutsches Th. Die Weber.
Lessing Th. Die Schmetterlingsschlacht.
Berliner Th. Niobe.
Residenz TJi. Demi-Monde.
Friedr. Wilh. Th. Der Vogelhändler,
Schiller Th. Der Meinedbauer.

GRAHN,HEDMAN& WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. »"fflaÄÄ.*
J. Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3,
z=> utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt.==

CSrazxilJiriinLi irest€irujr£i>xi.t
r©li.oi3a.aaa.eii.ca.©i*a,s.
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/på detbästa.

Ledig annonsplats.

H. DU BOUZET
kraft, som gjorde hans framställning af
det musikaliska dramats upphöjda ge-
stalter till alldeles nya daningar. Den
som sett hans Raoul, hans Edgardo,
hans Fernando iPavorita" har erfa-
rit den högsta entusiasm konsten kan
uppväcka. Man går till en operaochman trorsighasetten Shakspearedram",
yttrar Eiehl, som en gång skref enhel
uppsats om att Roger, trots den ickesärdeles stora rösten, genom fulländadsångkonst förflyttade en till den gamlatiden, då Parinellis ton öfverljödtrum-
petens fortissimo och Balthasar Ferri
kunde i ett andedrag sjunga passagersom varade ifemtio sekunder. Roger
besatt den ovanliga konsten att alt ef-
ter textens innehåll gifva en heltolikadramatisk färg åt rösten, än den veka
metalltonen hos violinens D-sträng, änden skarpa tonen hos orgelns vox hu-mana, än den fulla brösttonens smat-
trande trumpetljud, än falsettens flöjt-
liknande klang. Det var med Roger
så som Hanslick säger pånågot ställe:
nDen sångare som tillika spelar väl,
sjunger alltid på helt annat sätt än
den, som endast sjunger bra". Hemlig,
heten i hans framgång låg iden full-
ändade harmonien mellan sång och dra-
matisk framställning. Sångaren och
skådespelaren voro ett, och mankunde
eJ säga hvilken af dem båda var störst.
Rogers spel var så underbartgripande,

att de medspelande på scenen ofta ej
kunde afhålla sig från tårar. Här fann
man ej denna mer eller mindre pas-
sande schablonutfyllning iframställnin-
gen, hvarmed vi för det mesta få nöja
oss hos nutidens sångare.

Roger var lyckligt gift och egde ett
förtjusande hem iParis, la plus jolie
maison de Paris", såsom parisarne kal-
lade det, ett äkta konstnärshem, ett
värkligt museum. Allmänt omtyckt
samlades hos honom alt hvad snillen
och större konstnärer hette iParis.
Hans fru lämnade honom aldrig och
åtföljde honom på alla hans konst-
resor, till och med på scenen följde
hon honom och blandade sig där bland
koristerna. Hennes ofta nog väl långt
drifna omsorg om honombemöttedenne
med den älskvärdaste humor. Ett lu-
stigt exempel därpå berättar Max
Kurnik.

Efter en föreställning af nHugenot-
terna" iBreslau sutto Roger, hans fru
och Kurnak vid aftonmåltiden, då ha-
stigt fru Roger sringer upp med ett
utrop af förskräckelse: „Grand dieu,
Gustave, du har förgiftat dig!" Hon
hade nämligen upptakt litet ergpå den
sked han begagnade. En läkare till-
kallades, som skulle stanna hela natten
på hotellet, ehuru han förklarade att
ingen fara alls var å färde. Den upp-
rörda frun ville ej för något pri3låta

mannen gå och lägga sig, för att man
skulle genast kunna observera de för.
sta förgiftningssymptomerna, och sökte
hålla honom vaken medkortspel. Mid-
natten var öfver, då reste sig Roger
alldeles uttröttad och sade meden gra-
vitetisk min: Eh Men, mon amie, nfe
går jag och lägger mig, och skulle jag
dö ett tu tre"

—
stor paus —

så
var snäll och väck mig!" Det skallande
skratt, som utbröt vid dessa ord, be-
friade fru Eoger från all ängslan, och
alla gingo till hvila.

Fru Roger var också, utan värkliga
skäl, fallen för svartsjuka, livilket man
får ursäkta henne såsom maka till en
konstnär som vann allas hjärtan. Un-
der hans första gästspel iBerlin erhöll
han en stor mängd bref och biljetter
från därvarande beundrarinnor. Alla
dessa sökte fru Roger att gömma un-
dan för sin man, ehuru hon, som ej
kunde tyska, icke hade en aning om
innehållet. Då bad hon enung musik-
entusiast medicinare, som var slägt med
Roger och talade franska, att öfver-
sätta brefven för henne. Detta upp-
drag satte honom ej iringa förlägen-
het, ty för intet pris hade han genom
meddelande af de ofta nog ganska öm-
ma hjärteutgjutelserna velat gjuta olja
pa svartsjukans eld hos fru Roger.
Han uppgaf därför att brefven dels
rörde ansökningar från nybörjade sån-

gerskor att få profsjunga för hennes
man, dels tiggarebref från fattiga frun-
timmer. Fru Roger blef, på samma
gång hon kände sig lugnad, helt rörd,
när den unge doktorn läste upp bref
af det senare innehållet, och lämnade
honom till och med allmosor för ees
pauvres femmes". Likväl bad hon ho-
nom att ingenting nämna för hennes
man om dessa bref, emedan han var
alt för gifmild. Doktorn hade emel-
lertid ingen annan utväg än att öfver-
lämna de på så sätt inhändigade sum-
morna åt Roger som hjärtligt skrat-
tade och prisade sin hustrus goda hjär-
ta och sin väns diplomatiska skicklig-
het.

År 1854 upphörde Rogers engage-
ment vid Stora Operan; därefter upp-
trädde han blottsom gäst. Hans konst-
resor genom Tyskland liknade triumf-
tåg; publik som kritik voro eniga ien
gränslös beundran. Också sjöng han
sina operapartier på tyska.

År 1859 hade Roger den olyckan
att på en jakt — han var nämligen
passionerad jägare — skjuta en skot-
laddning i sin högra arm. Den ampu-
tation, som härigenom blef nödvändig,
led han med beundransvärdt lugn, och
ej engång efter denna olycka förnekade
sig hans humor. Så forthan nödtorfte-
ligen lärt sig skrifva med venstra
handen skref han iett bref till Max
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SOCIETETSHUSET. SOCIETETSHUSET.
Onsdagen den 17 oktober kl. 8 e. m 35:anICARTE D'OR [I

lIRROY
Torsdagen den 18 oktober kl. 8 e. mProgram

Windobona, marsch Komzäk Program.
Ouverture Banditenstreiclie' Suppé.

Waldteufel.Vals, Prés de toi Kongl. Göta Lifgardets paradmarsch,

CHAMPAGNE Ouyerture Maurer und Schlosser" AuberUpptr. af M:lle Alexia Carangeot
Tres-jolies" vals . Waldteufel,De två kineserna, utföres af Herrar Alpnonso ioch Wladimir, Upptr. af Alphonso, ormmenniskan
Upptr. af Mlle Alexia.Ballet, utfbres af Herr Lusinski och M:lle Sta- i Pi Ballet, solodans af M:lle Stanislava.nislava Renault & C:o Upptr. af Miss Nona engelsk sång- & dans-Upptr. af Miss Nona, engelsk sång & dans-

artist,
artist, [4

iCOGNAC pauspaus
Lilla slarfvan, polka Ringvall,Brucker-Lager, marsch,

Verldsberömda kvaliteter.Upptr. af Herr E.Petrei, svenskhvisselkonstnär.
Upptr. af Herr E.Petrei, svensk hvisselkonstnär,

Ballet utfbres af Herr Lusinski och fröken Sta-Ballet af Herr Lusinski och M:lle Stanislava, K nislava,
Upptr. af Miss Nona, engelsk sång- & dans-

artist,

JK
Quadrille fran^aise ntföres af truppen Carangeot
Upptr. af MisS Nona<- engelsk sång- & dans"a GULD ]U silfver iMedaljerna.Upptr. af gymnasttruppen Carangeot artist.

13 Vorvärts-Vorans, galopp André Slut-marsch.% BRONS J
Förändringar af programmet förbehålles. Eventuella förändringar af programmet förbehå/les.

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001.

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtrafin )\rra)^s punsd\,
Äkta Cognac, Rhum, Arrac

och Likörer.

och

Elektriskaringledningar
uppsättas och underhållas
billigast af

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexandersg. g.

TEKNISKA BYRÅN SEPPO,
y^aserngatan 4-8

Telef. 349.

sKr>fmaskin2r
Tekniska Byrån
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«<i|_2"Ernst bolländer
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843
x igJOUVIN & C:o J s

världsberömda franska
HAXDNKAB

säljas endast hos
W. TAHT

H. Mspltuteutg. 37
Göhles gärd.

hemgjorda cßapyrosser
iaskar om 250 st. å 2:50 p
i „ „ 25 st. å35 p.

Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35,

Obs! JMiken är alla dagar öppentillkl.H «" m,

Brandförsäkring.

POHJOLA.
Aktiekapital5 Milj. F:mk. i

Alexandersg. 42. Telef. 62J. i
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Ullgarn,
Strumpor,
Västar,
Strumpstickor,
Virk-, Kanava- & Stoppnålar,
Snodd- & Spolmaskiner,
Skyddskapslar för fickur.
Svenska stickmaskiner.

Mikaelsgatan 2.
Th. Neovius.

K. A. DAHLIIJ.
PARTI-FÖRSÄLJNING,

Droffwer, Kemikalier
Sh och ~$-

—
Farmaceutiska Preparater.

Apparater. Utensilier,
Gummi-varor,

|Parfymer, Tvålarm.m.
}| 3-l=g-a.t3.=a. -4.

Kuraik i Breslau: Mon cher Max,
je tfembrasse avec tout cc qui me re-
ste". Då han senare iBreslau på en
promenad izoologiska trädgården kom
med ena armen nära intill en bur,
hvari en tiger fanns, och fru Kurnik
förskräckt ryckte honom tillbaka, sade
han leende: Ni kan vara lugn, den
där skall besten finna mindre smaklig,
det är den högra."

Den förlorade armen var nämligen
ersatt med en konstgjord, som tämli-
gen väl gjorde tjänst för den naturliga,
ehuru det är gifvet att förlusten af
den naturliga armen menligt inverkade
på hans spel. Efter denna olycka för-
lorade sig också Rogers röstisamma
mon som hans korpulens tilltog. Trots
detta kunde han likväl med en arm
och half röst ännu år 1866 väcka för-
tjusning iTyskland. År 1869 läm-
nade han scenen helt och hållet och
egnade sig åt sångundervisning vid
Paris' konservatorium med stor fram-
gång. Efter en kort sjukdom afled
han den 12 september 1879. — En
lika stor och lika älskvärd mästare i
den dramatiska sången han världen se-
dan ej fått beundra.

Notiser.
— August Strindberghar nyligen i

ettnummerafLeFigaroskrifvitenlängre
artikel, kallad och handlar
om personen med detta namniDumas'
skådespel La femme de Claude",hvil-
ket för närvarande uppföres å Eenais-
sance- teatern iParis med SarahBern-
hardt ihufvudrollen. Enligt hvad Le
Figaro meddelar, är Strindbergs artikel
skrifven enkom för den franska tid-
nmgen

—
Enny pianokonsert. Förlandt-

grefven af Hessen, som fbrnärvarande
vistas på besök iStockholm, kommer
att spelas en pianokonsert komponerad
af den unge, talangfulle pianisten KnutAndersson, hvilken sedan någon tid till-
baka är musiksekreterare hos landtgref-
ven. Konserten kommer att utföras af
kompositören samt herr Aulin. Berg-
ström och Carlson.

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

Försäljer Kongl. Hoflev. iStockholm C. W. Schumachersvälkända DeMcatets Bpi* A-Knäckebrödiparti ochminut(Obs. Oöfverträffadt ivälsmakocn näringsvärde).
H.F. Sturms Delikata DillSallgurkor ikärl om 50— 10Ptill och med 1500 st. till firmansegna noteringar.
FörsäljningslokalSaluhäl-len X:o 101\103. Tel. 1287.

Rumtelefoner
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~mF. B. K:s rani-"r:: f.b. Xi

Rök
PHOEMX" papyrosser.

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

Gräsviksgatan N:o 7.
Telefon 1528

CARL BERGROTH
Alexandersgatan21.

T.116E.

Stort välsorteradt lager al

Cognac,
Rom och

Likörer
till billigaste priser.
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Jjslikaefsejafan j\[:o 1
In- ochutländskaMana-sko-

plagg,Gummigaloscher,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.

Hlesingfors. Hufvudsta.


