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R FORSSTRÖMS CAFÉ
Restaurant & Billards.

16 Vettra Henrik»gålan 16rekommenderas.
Dagligen stående frukostbord.

MIDDAG fp. 2—6 e. m. å l:5O.15 biljetter 20 mk
Enskilda rum. Soupers a la carte.

Beställninc å mindre Mia. agar & Soupéer émottagas,

10 penni.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.

N:o 33.

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Fredagen den 16 November.

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier förporträttering.
! Porla; af fotografier efter finsks konstnären arbeten— = förlag af fwska vyer.=—

Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansgatan N:o 31. Telefon No 264,
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C»Dekoration i2:dra akten af Regina von Emmeritz på Svenska teatern iHelsingfors
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Maskin- och Elektriska anläggningarCAPE DTJ IOID samtfil-ISHUHISiiinJI, Sofiegatan 2.
Tekniska uppdrag af alla slag

utföras af
Serverar smörgåsbord,Vi & Vi portioner,saltabiten,

Varma &kalla sexor, till billigapriser.
Öl på seidl|a.r,

4 VILHELMSGATAN 4,
rekommenderas.Ledig annonsplats. Tekniska Byrån SEPPO,Nybeklädd & Väljusterad billard. Nya bollar. Goda köer.Reqvirera per telefon 1803.

G- W. Relander Gustaf j^lomqvist Kaserngatan 4Sj
Telef.349.

KTT CIéVilh Pro- Nyaateliern är x upp-
FOTOGRAF °^

■>. Cj. otäniDerg Helsingfors, Alexandersgatan17. J? KJ X \JVJJA.A.T. -^

TMF.B.R:s restiit =EH~F.B.K:s rssttrat.»~
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Lorens Malmströms

HERREKIPERINGSAFFÄR(tmdt emot Kapellet)
fåSWtad »«"."£ saiso"e« moder"a ooh ny»

SKRÄDDERIET
MATTI RINTALA

Alexandersgat. N:o 48.
»t sorteradt lager inhemska och utländska ty-

ger tillverkas mlsittande kostymer.

J. H. WICKEL

Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR y
äfvensom DAMKAPPOR. C§ \

Damskrädderi under utmärkt ledning. /\

VINHANDEL.
dlrrafis «^unscß

prisbeläntpåmångautställningar, sistpå
Ledig annonsplats.

världsutställningen iChicago.

*§ Guldmedalj1890.

franska XiJ/örsäkringsbolagetlillålil jMikaelsgatan 1.
Undertecknads

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

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus.

AXEL PALMROOS
-^-!jn.a.££a.x.

Lager af fina äkta Viner
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,
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S JULIUS SJÖGREN «j
jj Mikaelsgatan4 Centrals hus.

% Ylle- och frihofvaruaffär.|
Välsorteradt lagrer. Billigapriser.**********************************

<£i//örsäl^ringsaktiebolagel
w a yr,i¥i

JEifförsäßringar é JSifränfor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.
»5406

Höstlektyr.
Medanledning af ingående förfrågningar och rekvisitioner af

kataloger öfver skönliteratur få vi såsom lämplig höstlektyr,un-
der väntan på julnyheterna, rekommendera bl. a. följande under
året utkomna, välrecenserade arbeten:

Follx Dalin, Julianus Affäl-
lingen,historisk roman 6:75.

Luis Coloma, Bagateller,ro-
man 4:50.

<
ti

HelenaWcsterinarck,Fram-
åt. Berättelße 4:15.

Juhani Aho, Fredlös 2:—.
K. A. Tavaststjerna, Kvin-

noregemente.Eoman från
finska landsbygden 6:75.— Kapten Tärnbergm. fl.
berättelser 3:40.

Sigurd, Patron Jönssons
Memoirer 4:90.

Martha Bolie, Fru Stråhle 4:50.
GustafSchröder,Frånpojk-

och gubbaren. Jakt- o.
fiskehistorier 5:25.

Hugo Samzelius, Skogs
och jägarlif 3:—.

Selma Lagerlöf, Osynliga
länkar 5:25.

Gustaf Frödlng, Nya dikter 4:50.
Ernst Lundqvist, Nisse m.

fl. berättelser 3:40
Pehr Hallström,Vilsna fåg-

lar
Tor Hedberg, Farbror Aga-

thonm. fl. noveller 4:15.
OlaHansson,AmorsHaevn.

Forgiftermaalet,noveller 3:40,
Bj. Björnson,Nye fortsol-

linger
HermannSndermann,Felici-

Stanley J. Weyman, En
fran3k ädling, historisk
roman

Mark Tvrain, Tom Sawyer
på resa

Fran^ois Coppéc. Novello.
novellett

Hector Malot, Ändtligen
hemma

Kinilc Zola, Lourdes, ro-
man

Heinz ToTote, Hemlig kär-
lek.

—
Fallfrukt, tvåno-

vellserier— IKärleksyra
Hj. Cassel, Bland svenskar
i o.yankees 'J:ös
| Marie Corelli, Barabbas, en

dröm omverldatragedien 4:50
> ConstanceF.Woolson, Anne,

roman
Juan Talera,Pepita Jome

nez
Hermann Sudcrmann,Skym-

ningsprat

Vaseniuska bokhandeln.
Obs! Rekvisitioner från landsorten expedieras

pr omgående.

.— -4- Kontor FabiansgatanN:o 8. Tel. 916. -*-—
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Sven Scholander
Den äfven hos oss så högt uppburne Bell-

manssångaren har idessa dagar afslutat en fram-
gångsrik tournée iDanmark och uppträder förnär-
varande i Göteborg med samma kolossala bifall,
som kommit honom äfven å andra orter till del.

Det torde vara hr Scholanders afsigt att län-
gre fram göra ett nytt besök iFinland, då han
äfven kommer att gästa landsorten.

<3=^4Ä!pr =a

Undervisning i pianospel mSS%anuS,a r r St, Robertsgatan n:o 39.

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 pälsvaru-
lager, som, complet sorteradt förvintern,
erbjuder bästa tillfälle att göra inköp och
beställningar. Lagret är af ofvan antydd
orsak större än vanligt.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
WINER &

SPIRITUÖSA.

oJCagatsiams 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 iAsien, med karta öfVerkrigsskå-

deplatsen.
Liisberg, Napoleon,h. 3.
Beckers Världshistoria h. 8,
Gustaf IIAdolf h. 4.
Holbergs komedier h. 8.
Stuxberg, Sveriges o. Norges fiskar h. 1o. 2.
Rudin, Ord till ungdomen.
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Franska Lifförsäkringsbolaget
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meddelar fördelaktigaste lif- ochkapital-
försäkringar af olika slag. Särskildt må
framhållas de sä eftersöktabarnförsäk-
ringarna. PUrbaine 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 cfönorring.
Kontor:Mikaelsgatan 1
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Teater-revy
för Oktober månad.

Svenska teatern, som hade en ieko-
nomiskt afseende så lysande September,
arbetade äfven under Oktober månad
under samma gynsamma förhållanden.
Under förra delen af månaden fortsatte
hr Emil v. d. Osten sitt gästspel och
förskaffade teatern fortsättningsvis en
rad af fulla hus. Han hade nu engång
blifvit en gunstlig hos den stora publi-
ken och alla skulle naturligtvis se ho-
nom. Särskildt vannkonstnäreniFam-
iljens olycksfågel" publikens odelade
sympathier,men äfvenirEdmondKean"
skördade han rikligt bifall.

Oktober månads repertoar var ej i
lika grad värdefull, som den föregående
månadens. Inalles gåfvos 17 represen-
tationer; däraf tvänne recetter, den ena
för teaterns värderade gäst hr E. v.
d. Osten, den andra för hr Adolf Ber-
lin. En representation instäldes ian-
ledning af sjukdomsfall.

Spellistan för Oktober upptog föl-
jande pjeser:

Hon är vansinnig, skådespel i2 ak-
ter af Melesville (2 gånger).

Konstberiderskan, lustspel i1 akt af
Emil Pohl (2 gånger).

Familjens olycksfdgel, lustspel i3 ak-
ter af Oscar Justmus (3 gånger).

Edmond Kean, komedi i5 akter af
Alexandre Dumas (6 gånger).

Othello, sorgespel i5 akter af Wil-
liam Shakespeare (1 gång).

Bubblor, proverb i1 akt af Alex.L.
Kielland (4 gånger).

Niobe, lustspel i 3 akter af Harry
Paulton och E. A. Paulton (4 gånger).

Sodoms undergång, skådespel i5 ak-
ter af Hermann Sudermann (1 gång).

Det tredje programmet, ihvilket hr
E. v. d. Osten uppträdde, och som ut-
gjordes af småpjeserna Hon är van-
sinnig" och Konstberiderskan", gjorde
ej vidare lycka, hvarför detsamma re-
dan efter andra representationen nedla-
des. „Familjens olycksfågel" drog yt-
terligare under Oktober trenne fulla
hus — således inalles 9 — och efter-
följdes af Alexandre Dumas något gam-
malmodiga skådespel Edmond Kean".
kvari teaterns gäst hade sin sista roll.
Hr E. v. d. Osten sekunderades på ett
ypperligt sätt af hr John Riégo, hvil-
ken af suffiören Salomon hade skapat
en lika originel som rolig typ. Det
var en rangprestation, jämförlig med
de bästa den utmärkta skådespelaren
utfört hos oss. Afven fru Bränder som
grefvinnan Elena och fr. Holmlund som
Anna Damby bidrogo med ett värk-
ningsfullt spel till den goda ensemblen.

Under vanliga förhållanden hade,
mänskligt att döma efter den rad af

fulla hus teatern haft under gästspe-
let, inträdt en reaktion, men så blef
dess bättre ej fallet. Dir. Arppa hade
ännu en trumf på hand. Den utgjor-
des af „Niobe" — ifru Hilma Brunos
strålande skepnad. Och åter hade tea-
tern utsålda hus. Men så är också„Niobe" en af de roligaste farser man
gärna kan få se. Fru Bruno, som den
Thebanska drottningen, hvilken med
ens ur antiken finner sig förflyttadmidt
in inutidens bullrande lif var plastisk
in i fingerspetsarna och hade en vär-
dig motspelare i herr Eiégo, som af
försäkringsagenten skapat en öfver-
dådigt rolig figur. Detsamma kan äf-
ven sägas om fr. Tschernichin,som trots
sin något starkt påbredda komik, vär-
kade oemotståndligt skrattretande som
den gamla dygdbevakande svägerskan.
Som förpjes till Niobe uppfördes en
stämningsfull enaktareaf Alex.L.Kiel-
land, benämnd „Bubblor". Stycket spe-
lades fint och vårdadt af fr. Holmlund
och hr Berlin.

Oktober månads sista representation
d. 31 — som äfven blef teaterns sista
för en lång tid — gafs till förmån
för hr Adolf Berlin, en af teaterns
duktigaste förmågor, som nu tillhört
teatern jämt ett decennium. Hr Ber-
lin hade valt Sudermanns gripande nu-
tidsdram undergång" försin re-
cett. Stycket gafs förmer än två år se-

dan och vakte då stort uppseende. Huf-
vudrollerna innehades vid reprisennu af
samma artister som vid det förstaupp-
förandet med undantag af Kitty, hvil-
ken rol då spelades af fr. Jane Ger-
nandt och nu betydligt vunnit på att
anförtros åt fr. Signe Widell, äfven-
som dr Weisse, förut hr Castegren, nu
hr Ahlbom. Eecettagaren blef varmt
hyllad och gång på gång framropad
af den fullsatta salongen.

Finska teaterns repertoar under Ok-
tober månad har åter varit af vida
större intresse, än under September
hvarför ock densamma spelat för en
vida större publik än under föregående
månad. Inalles har gifvits 13 repre-
sentationer, däraf 3 folkföreställningar.

Repertoaren har upptagit följande
pjeser

Charley'n täti, lustspel i3 akter af
Brandon Thomas. (2 gånger).

Pahassa pulassa, lustspel iiakt af
R. Kiljander (2 gånger).

Papin perhe, skådespel i4 akter af
Minna Canth (3 gånger).

Setä Bräsiq, lustspel i tHtablåer
(1 gång)

Spiritistinen istunto, lustspel i1 akt
af Minna Canth (1 gång).

Kumarrusmatka, lustspel i3 akter
af E. Kiljander (1 gång)
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, fe A r*^ W7\ M Wp Wm är odisputabelt Helsingfors biliigaste Fotografi-Atelier. För endast Fnrk:
J^L JU JCi JU M JCJ MM jI.M 9anta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14: — (profkort 1

arbete behöfver icke vara förenadt med höga pris. Allt*~^^ Sund'Glogatan 3
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CARTE D'OR

IRROY
CHAMPAGNE

Renault k C:o
C ÖGNA C

Verldsberömda kvaliteter.

GULD
3 SILFVER Medaljerna.
£j BRONS

W£

To))W 9 fc^ssi
Köp alltid

Excelsior velociped."^^Som Fabrikens generalagenter — ej återför-
säljare

—
underkastavihvarjemaskinvårsträngapröf-

ning och ligger det fullkomligtutom vårt intresse att
försäljaen felaktigvara,utom attFabrikens namn och
garanti äro en tillräcklig borgen för varans duglighet.
-4 Öbs! S^or nyVt inom kort. Öbs! ?*-

Aiel Witlnnfl
V_3 Ålexandersg. 21.
Vo)) Telefon N:o 1232,

Hjalmar Fillian
Wladimirsg. 19. £^
Telefon N:o.758.

■s-^

Singer Symaskiner
-

äro dö enklaste, mångsidigaste, varakti-
gaste och således afven de ändamålsen-
Hgaste af alla symaskiner, hvilket bäst
bevisas genom fabrikens kolossala fram-
gång och styrkes ytterligare derigenom
att OriginalSinger symaskiner alltidvun-
nit en afgjord seger vid alla offentliga
täflingaf.

Original Singer symaskiner säljas i
Helsingfors endast hos

V. Grashoff
älsta symaskinaffär iFinland

dh x

(4 J^M

I
Husman General

Depot
af Husqvarna väl- §>>

B^kända och vid flere utställnin- r£
vét gar med högstautmärkelse pris- K

belönta
Familje-, Skräddare- ochSk^^Bg makare-symaskiner, Stickma-^H<^ skiner för finare och gröfre ar-

"
beten. rZ

Nålar, Oljor, Maskindelar. ££
Största lager. Billaga priser.

|Husqvarna General Depot, p
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Kuninkaan alut, historiskt skådespel
i5 akter (8 tablåer) af Henrik Ibsen.
(5 gånger).

Tuulispää (Frou-Froit), skådespel i
5 akter af Heilhac och Halévy (1gång).

Fru Fru Olga Poppius, hvilken under
några månader vistatsioch förstudieri
Paris gjorde sin reentreé vid teaternsom
Maiju iHinna Canths skådespel Pap-
in perhe". Den unga talangfulla skå-
despelerskan synes väl användt tiden
under den korta vistelsen ij världens
hufvudstad, ty redan idenna roll röj-
des märkbara framsteg i hennes spel,
något som i än högre grad framstod
vid hennes återgifvande af den svåra
titelrollen iFrou-Frou". Fru P. fi-
rade en värklig triumf med denna pre-
station. Stycket har hittills gifvits en-
dast en gång, men torde återupptagas
sedan teatrarna åny^^begynnamed
sina förestiillnin^ar^H^^^^^^H
■Med Ibsens storslagna historiska skä-
aespel nKongsemnene" hade teaternåter
några af sina „stora" kvällar. Styk-
ket, som ej gått öfver den finska sce-
nen på 12 år, värj så godt som nytt
för den större delen af publiken. Skå-
despelet uppbars på ett värdigt sätt af
herrar Leino, hvars Skule Jarl hör till
denna skådespelares bästa uppgifter,
och Lindfars, som på ett utmärkt sätt
återgaf den ränklystne biskopensmakt-
påliggande roll. På spinnsidan lycka-

des fr. Kunnas bäst, som den milda
drottning Margaretha. Uppsättningen
var praktfull och mönstergill, som all-
tid är fallet på finska teatern.

H. L— t.

Théåtre libre" iBerlin

Denna under herr André Antoi-
nes ledning stående trupp har begynt
sitt gästspel idirektör Sigm. Lanten-
burgs Residenz-teater — denna tilja
som mer än någon annan iden tyska
hufvudstaden odlat den franska smak-
riktningen. Inalles skola tio dubbelre-
presentationer med ständigt nytt inne-
håll gifvas, däribland Zolas „Jacques
Damour" och Coppées rLe luthier de
Cremone". Tre utländska stycken äro

äfven upptagna på den moderna reper-
toaren, nämligen Hauptmanns rDie We-
ber" (första akten) samt BjörnsonsnEn
Fallit" och Ibsens „Gengångers" (BLes
Revenants")-

Det sistnämnda stycket gafs, skrifves
till H. T. från Berlin, onsdags afton
med följande rollbesättning: Osvald

—
hr Antoine själf, pastorn

— hr Arquil-
liére, snickaren

— hr Gémier, fru Al-

m:me Barny och Reginaving
Luce Colas

Detta drame fainilial" spelades rea-
listiskt, naturligt och lifligt, medmindre
patos och mindre tungt allvar än man
varit van att se iSverige. Det hela
värkade därigenom också mindre gri-
pande och kväfvande, hvartillkom, att
den lågmälta hastigheten idialogenäf-
ven förtog en del af det vidriga in-
trycket. Hvarje roll befann sig igoda
händer, men såsom helhet kanherr An-
toines och hans sällskaps prestation,
enligt brefekrifvarens mening, ingalunda
täfla med August Lindbergs. Den fran-
ska öfversättningen tycktes vara tro-
gen

Théåtre libres" konstnärliga förmåga
kom kanske bättre till sin rätt iefter-
pjesen, en tämligen obetydlig 3-akts-
komedi af GeorgesCour-
teline, som spelades med lif och lust.
Herr Antoine själf hade här såsom »un
vieux Monsieur', skapat en vida bättre
typ än sin något färglöse och ointres-
sante Osvald.

Den ej synnerligt talrika, men ut-
sökta publiken i Residenz-teatern har
mottagit fransmännens Freie Buhne"
med den välvilja, som höflig gästvän-
skap kräfver, och med detta litterära
intresse, som hr Antoine kan hafva
rätt att fordra. Blir Wilhelm IIanno
1900 iParis mottagen med lika grann-

laga aktning och uppmärksamhet som
Antoine i Berlin, har han intet skäl
att beklaga sig.

Notiser.
— „Till glädjen!", fesaga på vers

ifemakter af Jean Eichepin, var Théå-
tre Fran§ais' första nyhet för denna
säsong. Stycket uppfördes i lördags,
men tyckes ha rönt måttlig framgång.
Det skildras som ganska tamt ochope-
rettaktigt, ehuru Kichepins förmågaatt
skrifva klingande vers ej förnekar sig.

— Priset på taflor. Hur olika ti-
ders växlande konstsmak också ger sig
uttryck i de växlande pris samma ta-
flor på konstmarknaden betinga, visar
med åtskilliga intressanta detaljer en
uppsats i Avg. häftet af the Nine-
teenth Century". Här meddelas från
de engelska konstauktionerna bl. a., att
de gamla italienarna f. n. icke äro på
modet. Bortser man från Raphaels
Korsfästelsen", som nyligen inbragte

10,600 £, och Carlo Crivellis rJung-
frun med barnet", som såldes för 7,000,
så betalas dylika taflor lågt. Giorgio-
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»fkort å 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
I fås ett dussin kabinettskort.
■ ha ett godt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder då t.ll

t/. Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3,
utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt.

Telefon 1192,

CSra/Mtxtox-iiOLX restaurant
rels.ora.meiicieras.
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Från konstutställningen.
111.

Igår tillbragte jag två runda timmar
med att stå och stirra på en tafla som bestod
af svart, brunt, gult och grått. Så långt fick
jag den genast klar. Fyra dystra ochhemska
färger. Så småningom klarnade äfven det öf-
riga och slutligen hade jag bilden iall sin im-
ponerande skönhet framför mig, sådan jaghär
sökt att återgifvaden. Taflan kallas:Långörn.

Ser ni den långa örnen med sitt vidt
uppspärrade gap som kommer flygande från
öster öfver hafvet! Hafvet framställes sym-
bolistiskt af en stark strömsom kommer från
sydvest och likasom syneshindra örnens fram-
fart. Det finnes de som förstå att den

iW.ICy

starka strömmen att döma af vattnets färg
skall framställa Vanda å, men detta kan icke
vara möjligt, ty Vanda å flyter icke åt öster.
Iförgrunden till vänster synes att kålplantage.
Hvad det skall symbolisera vet jag icke själf.
Det har visst kommit dit för att bilda enom-
växling mot Östersjöns vågor, som synas till
höger. Det som skiljer kållandet från öster-
sjönär en flada, ett bredt lugnvatten, som är
svårt att sätta irörelse och som iallmänhet
förhåller sig stilla och indifferent. Inga stor-
mar uppröra det och inga undervattenström-
mar sätta dess yta iminsta svallning.

Något mera kan åtminstone jag icke se
på denna tafla och jag vill det icke häller, ty
det är hvarken roligt eller uppbyggligt.

Bovlotte.

Annonsera

€&rogram~éitta6Ql"
Annonserna ytterst billiga,särskildt om de at-

gas for längre tid,

flfiQIHvarJe annonsör får sig HL /UUi>.. tidningen hemsand UUo.I

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

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer i Laurentg urbutik
och genom kolportörcr.

'^q^^Wg^T^'

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001,

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtra/ir> )\rra)^s punsch.
Äkta Cognac, Rhum, Arrac

och Likörer.

skr'fmas^'ner
TeMska Byrån

Seppo,
Kaserngatan48,

BTIBI
FörentaStaternas

Lifförsäkringsbolag

NEW-YORK.

€rnst bolländer
Generalagent för Finland.

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

världsberömdafranska

HAJfD§KAR
säljas endast hos

N. Esplaiiatlrf.37
Göhlesgärd.

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

Mikaelsgatan 2.
Th. Neovius.

Rumtelefoner
och

Elektriska ringledningar
uppsättas och underhållas
billigast af

TEKNISKA BYRÅN SEPPO,
V^aserngatan 48.

Telef. 349.

« Ö

K. A. DAHLIN.
PARTI-FÖRSÄLJNING.

af
Droguer, Kemikalier
Farmaceutiska Preparater.

Apparater. Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålarm. m.
Q-IOg»t«LZl -S=_

nes Venetianska supé", som 1870 köp-
tes för 2,200 g, sålde.3 nyligen för 210,
Garofalos „Grekiskaoffer": 1867 1,400
g, 1892: 380; Tizians »Ariadne på
Naxos": 1810 1,575 g, 1893 105;
Salvator Rosas „Moses påträffande":
1801 1,050 g, senare stigning till
2,500; 1892 endast 450.

Däremot har smaken vändt sig till
de gamla bolländarna. Adrian Hope's
berömda samling hade för en mansål-
der sedankostat honom omkring 10,000
g; den betingade nu iJuli 50,000.
Jan Boths „Hagar och Ismael": 1828
300 g; 1875 4,500; nyligen blott
1,090. En Pieter de Hooch, som 1800
kostat 37 g, såldes nu för 2,800. Hob-
bemas ,,Landskap med qvarn": 1802
för 280 g, 1889 för 8,800. Rem-
brandts Porträtt af Nikol. Euts", som
1850 sålts för 283 g, gick vidHope's
auktioniår till4,700.Ruysdaels,,Stran-
den vid Scheveningen" såldes 1779
jämte en pendant för 68 g; nyligen
för4,600. G-erardDows Möjtblåsare":
1844 för 320 g; iår för 3,500.

Men äfven nyare mästare äro under-
kastade de märkligaste prisväxlingar.
John Constables Hvita häst" således
1893 för 2,600 g; 1853 för 600. Da-
vid Cox fick under sin lifstid högst50
g för en tafla; hans ,,Dalen iClwyd"
betingade 1892 5,400. På samma sätt
har det gått med C. Stanfield, Land-
seer och Turner.

Af de äldre engelska målarna är det
framför allt Joshua Reynolds och hans
rival George Romney, som i våra da-
gar blifvit särskildt högtuppskattade.
Romneys Mrs Tickell" såldes 1807
för 4 g; i år för 1,150; af Reynolds,
som på 1820-talet sällan ens betingade
100 g, såldes iår två porträtt af en-
skilda personerför 11,000 och 7,500 g.

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Ahxandersg. g.

3malra-j3lumen-Sei/e
No 4711

frånFerd.Mulhens,Köln.
1mk. perstycke, 3 styc-
ken ielegant ask 2 mk.
50 p.

M. Gestrin.
Mikaelsgatan1.

f. d. Böckermanskahuset
ingång från portgången.

■minn ■minim

<3apyrosser
iasiar om550 sf. d 50 p
i „ „ 25 st. å35 p.of.2

ät e,

Jacob Reincke,
gg
1-^ ■

55 tf. Esplanadgatan 35.
Zekj. 1188.
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Brandförsäkring.

FÖHJOLI
iAktiekapital 5 Milj.F:mk.
IAlexandersg.42. Telef. 62-].

ILiDeraff inf>emskf Sofaq.
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fejL,

Hök
PHOENIX" papyrosser.

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

Gräsviksgatan IV:o 7.

Ledig annonsplats

Telefon 1528

CARL BERGROTH
Alexandersgatan21.

T.3J.55.
Stort välsorteradt lager af
Cognac,

Rom och
Likörer

till billigaste priser.

Helsingfors. Huvudstadsbladets Kya Tryckeri 1894.


