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Kontor och utställning: Alexanddrsg. 50.

*"?"&ggLThS^JS&JS^rfgu»*^" - Telefon 1665.
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Waseniuska Bokhandeln.
jModerr\t lager
Hösten jdsr
1895. j/fåfr Filt-

'j4Rsr 10 Mark."^ Silkeshaftar 20 mk.

AXEL PALMROOS J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin,

Lagret komplett sorterad
för emottagande af beställ
ningar. Färdiga pälsfodrade
och vadderade rotonder
billigt.

Vtaafäi.
Lager af fina, äkta Wfcier, J. H. WICKEL

VINSANJDEL.
dlrraGs cftunscfi

prisbelöntpåmångautställningar, sistpå
världsutställningen iChicago.

■^Guldmedalj189D.

Gognac, Likörer & Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320

Guldsmed

K. LILJESTRÖM.
35 N. Esplanadgatan

(Wredes hus)

Telefon 1427.

FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRiNGSBOLAGET GRUNDADT ÅR 1827
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. V. Stenberg, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktion.

Kontor 3XT. MasaainsgatarL Nso1.
Specialaffär för blomsterkort och port- Juho Wlrtanens Portmonnäer,

Leksaker,
Galanterivaror

Josef Wiberg,
monnaer.

Största lager af

Portmonnäer och Plånböckor,hvaraf
nyheter nu inkommit.

N. Esplanadgatan 37.
Möbeltygsaffär.
Järnsängar och madrasser.
Rullgardiner.
Fjäder och dun.
Tapetserarearbeten.

(iROAFFAR.
billigast hosÖ. Henriksgatan N:o 3.

Störstalager af inhemska skodon,Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

K. F. Winter,
48 Kaserngatan48.Oskar Fröberg,

48Kaserngatan.

K~ZZ o
_ .. FörstaAteliern 1tr. upp.

K, StflhlhPrff Andra Ateliern 4 tr. upp" -tU« IOIaUIUCIö Helsingfors. .
(Vanliga priser. PnsbelöntiPariS.) -TT) J^V npi /*\ f*i TD A T7l
(Billiga priser. 6 mk pr duss). h IJ.L UiTJTV /\J.lexandersgatan17.
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10 penni.

c&Qaram~<fölaåef
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.

Aleksanterinkatu 30.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

N:o 3. Fredagen den 6 September. 1895.

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 6 September 1895,

kl. 7,z0 e. m.
För tredje gången

EN TILL'"
Skämt i 2 tablåer Inhemskt original

Personerna
Pappa . . .
Mamma. . .
Lilli, 17 år .
Erik . . . .
Putte . . . .
Lisa, piga .
Jonas, soldat

Hr Malmström.,Fru Grunder.
Frk Paldani.
Hr Hansson.
Hr Ahlbom.
Frk Gerasimovitsch,
Hr Nyström.

På en landtegendom.
OBS.! Mellan pjeserna en längre paus!

Derefter för tredje gången

Kantor Kekkonens
boekningsresa.

Lustspel i3 akter afR.Eiljander. Öfversättning från
finskan af G. von Numers J:r.

Personerna
Hr Biégo.
Hr Berlin.
Tru Eiégo.
Frk Paldani.
Hr Henning.
Hr Lindh.
Hr Malmström,

HofrådetMiller
Albert,hans son
Selma, hans dotter
Vivi,lians brorsdotter....
Salmela, student
Kantor Kekkonen
Vinqvistj f. d. värdshusvärd .
FrökenKraftman, fattiglmsföre

Fru Grunder.
Hr Wilhelmsson,Möttönen,kolportoiH

Hans 7 barn.
En poliskommissarie Hr Beckmän^^^HEn kypare Hr Nyström^^^B
En uppasserska Frk Gerasimovitscli
En tjenstejangfru Frk Stjagoff.

Händelsen iHelsingfors.
Börjaskl. 7,50 och slutas omkr.kl. 10 e. m.

Herr E. Malmström

Herr Malmström är idag för tredje gången

pappa i En till". Programbladet ansåg därför

sin plikt vara att idag sätta in herr Malmströms
porträtt så att alla må se huru en man som på

en vecka tre gånger varit pappa ser ut. Han ser

helt glad ut efter livad det tycks, gladareän hvad
man kunde vänta.

SUOMALAINEN TEAATTERI.
Suunnntaina Syyskuun 8 p:uä1895.

Kansannäytäntönä
allennetuilla hinnoilla

näytellään

V AS ANTAS ENA.
5-näytöksinen näytelmä. Aihe otettu Cudrakakunin-

kaan muinais-intialaisestanäytelmästä Mritsha-
katika (Savi-vannut). Emil PohFin saksalai-

sesta mukaelmasta suomentanut Irene Mendelin.
-bienkilöt:

Tscliarudatta, bramaani. . . .^bce^^ilberg
liiiliascna, hanen pieni poikansa.^^^^^^^^^M

t.ill \st;l '' i^^^^^^^^^^^^lKnut Weokman.
Samsthanafca, hallitsevankunin-

Otto Käre,kaan i'alakaan^ Jaiiko^^^^^HAriaka, paimen, sittemnm^u^^^^^^^^^Mningas Oskari Saloß
Vasantasena, bajadeeri ....KatriRautio|
Madanika, hanen orjattarensa .Kirsti Suonio
Kylvettäiä, sittemminBuddhalai-

Aleksis Eautio.nen kerjäläisnrankki . . .
Hovilainen, Samsthanakan seu-

rassa
Ylituösäär^^^^^^^^^^^^CmilFalck.
A:iraka \ kuninkan henki-/Konrad Tallroth.
Kandanaka / vartijoita )Taavi Pesonen.
Maliira, pelihuoneenisäntä . .lisakki Lattu.
Pelaaja Evert Suonio.
I:nen \ teloittaia /lisakkiLattu.
2:nen / telolttaJa Suonio.
Stavaraka, SamsthanakanpalvelijaMimmiLähteehojaKumbiliika, Vasantasenanpalvelija
Euninkaalinen airut Emil Falck,
Kadanika, Tsoharudattanpalvelijatar Olga Salo.
l:nen \ . /Kaarle Keihäs.
2:nen imies \Hemmo Kallio.
lsnen \ " /Maria Eängman.
2:nen / namen JNaemi Kahilainen.
Kansaa. sotureita, henkivartijoita, tuomaria, Samst-hanakan orjia, Vasantasenan 6 orjatarta, Vasanta-

senan orjia. Ensimmäisen näytöksen perästälyhyt väliaika. Toisen jakolmannennäytök-
sen perästäpitkä väliaika. Neljännen näy-

töksen perästä lyhyt väliaika.
Ovet ayataan k:lo 7. NäytSntö alkaa k:Io VsB jaloppnnk:Io Vall

C-r^ *■ «, K\ pcnlanflHn *31 lssta,kl. Fotogr.atelier. Ele- -xIförhållande till arbetets
1 I fT7r TlAinnflh tapwuauy. «->■, garkta porträtt ivisitkortsformat <ivalité. obestridligen lägsta pri-* — " <*^ *vMvifeKA**» (Catanis hus). o nåls.pr dussin. sen iHelsingfors.
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j» JULIUS SJÖGREN «
£ MlkaSlsgatan 4. Centralt hus. jjj

5 Ylle** och frihofvaruaffär. «
JJ Vålsorteradtlager. Billigapriser. }<**********************************

£i//örsäKringsaktiebolagetl

JBifforsä/Zringar é JPifränfor^i
Billiga premier

— liberalaför^Hsäkrmgsvi!lkor.^^^^H
i

Kflg7(j

S Hagelstams bokhandel. ®
(Hotel Kamp).

Nya vetenskapliga arbeten:
Der Grundbau af M. Strukel.

Teknisk mekanik af Hj. Tallqvist. ill
Fransk vetenskaplig o. skönliteratur. Igp

Konst- och Pappershandel. -fp

IIJäst blir ilängden alltidbilligast.||
Köp alltid en

%Ws

llilljSllll
så är Ni säker om att få en god maskin.

1895 i JJt??W HUFVUDDEPOTEN,
W< Centralpassagen.

Reel behandling hafva förut känneteckn^;
ilj;oss och utlofvas äfven nu ->^^^^^^^^^^H|| Axel Wiklucid, B||p!p Generalagent och imie-^^B Bx-lj;Hjalmar Fellman

Wladimirsg. 19
telefon !SS.

a.Spoteni(JentralpassageiT^^^ JJ7

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

Biljettpriserna äro

Länstolar
Parterre n:ris 33—72

73—154

k Fmk 4: —
„ . 3'

—
„ 2-50. n 2:50 i
„ 20: —

|
Parterre-gaflen^l
Parterre-avantscen

stycketals . . » 3-50„ 3:50„ 4Parterre-loge^^^^H
Förstaradensfono^^HFörsta raden . .
Andra radens avantscen

„ a:. 12
2stycketals „ » 1:50

„ . 1: 50
Andra radens fond
Andra radens sida, frainpTats^^

» , öfrigapla^er
Tredie radens avantscen^^^^H

1. „ 6
stycketals 1: —

Tredje radens fond„ ", sida
„ „ galleri

75 j
50

Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet repre-
sentationsdagarna söcknedagar från kl 9f. m. - 3
o. m. samt från kl. 4 e. m., sön- och helgdagar kl.
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- \
lagges för hvarje biljett 10 procent utöfver priset.

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

Söndagen den 8 September

Samma program.

- »a@K'
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r^é CAFE VICTORIA.
Östra Henriksgatan 13. Tel. 1866.

BODEGA ESPANOLA
Helsing1fors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

SOCIETETSHUSET.
ofteus bodegji."

Goda, billiga viner serveras direkt från fat.
Äkta viner på flaskor tillafhemtning till moderata
priser.

ofteus
frukost och aftonrestauration. Kall buffet ala Ber-

lin och Servering a la carte hela dagen.
Öl på seidlarm. m.

®J) Franska lifförsäkringsbolaget (gs|

ILURBAINK,é
|U Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. w

Garantifonden: 98 miljoner Frcs. W
i*v Bolaget meddelar fördelaktiga lorsäk- jt£L%S) ringar af alla slag. Genom samarbete med am?
ä&) sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- (Tm
igSjv baine et la Seine beviljas de försäkradevid

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, v0|m) hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- (^
gg* säkrade och hans familj, som ock de per- /»

söner, med hvilka han står iaffärsförbin- W 0@W\ delse för den oundvikliga förlust, som en (na
-gsjv sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- /g£

ler en olyckshändelse medföra. Bolagetef- m@
terskänker nämligen, såsom allmäntbekant, (få}
premierna för hela sjukdomstiden och utbe- /g*
talar 8/4 afkapitalet, omsjukdomen är obot-

öÖ) lig och resten vid dödsfall. \fåföL BolagetL'Urbainesförsäkringaräro där- ,g~>
för särskildt att rekommendera för herrar

W) affärsmän, då det gäller att säkerställa (^gtfL större affärsföretag genom lifförsäkring,
*&) emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- w>

t samma störingar svårare sjukdomsfall all- (^
tid medföraoch hvilka ofta nogbringabor- /ja
ges- och förlagsmän stora förluster.

ojs) För dessa väsentliga fördelar erfordras (Äjs|@ji icke några extra premier utan endast att /fe>
den försäkradeafstår från den årliga vinst- lw
andelen. (^

|§j) G-eneralagenturen:Helsingfors,Mikaelsg.1. (^
@ (Bart von dinorrinq.
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HELSINGFORS RULLGARDINSFABRIK rekommenderar sina tillverkningar.

WTQ/^äcutetäa, &ak /teföowwri&nc/eka,4QMzen-
Q/ft.-i-/<naao-M, q/i.o- 4.

Operakällarens restaurant & festvåning rekommenderas!
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Chopins omdöme om kom-

ponister.

En fransman, samtida till Chopin,
har öfverpianisterna frånförstahäftenaf
det snart tilländalupnaårhundradetutta-
lat följandekorta och någotmärkvärdiga
kritik: Thalberg är en konung, Liszt
en profet, Chopin en skald, Herz en
advokat, Kalkbrenner en trubadur, ma-
dame Pleyel en sibylla och Döhler en
pianist". Af alla dessa slagord är en-
dast riktigt, att Chopin var en skald
och Döhler en pianist. Chopin själf
har ej iThalberg sett någon konung,
iLiszt någon profet och iHerz någon
advokat såsom man kan finna af den
utmärkta skriften: ,,Fredrik Chopin så-
som menniska och musiker" af Fried-
rich Nicks.

Chopin egde ej någon synnerlig för-
måga att rätt bedöma sin tids kompo-
nister, och hans sympatier för bety-
dande musiker voro ej särdeles stora.
Bland alla tondiktare skattades af ho-
nom Mozart högst. Man berättar om
Chopin, att han på sina resor förde
med sig antingen partituret till Don
Juan" eller Mozarts requiem". Ännu

såsom döende bad Chopin furstinnan
Czartoryska och en fransk pianist att
spela för honom stycken af Mozart.
Frågan hvarför Chopin iMozart ärade
sitt ideal och en i första rummet af
Gud begåfvad tondiktarebesvarar Liszt
med den anmärkningen attMozart mera
sällan än någon annan komponist ned-
lät sigattöfverskridadenlinie,somskiljer
det förnäma från det simpla. Chopin
uppskattade i Mozarts värk den oin-
skränkt härskande tjusningsmakten, be-
haget och den lyckligaharmonien, denna
fulländade älskvädhet, som är bemängd
med någonting groft, hårdt, otympligt,
osundt och exentriskt. Lika fullt gick,
såsom Liszt berättar, Chopins sybarit-
ism" irenhet och hans känslighet för
det mänskliga låga så vidt, att han till
och med iDon Juan", idettaodödliga
mastervärk, anmärktebeklagansvärda"
ställen.

Utom Mozart värderade Chopin mest
J. Seb. Bach. Genom Bach-spel hade
han iörberedt sig till sina konserter
och tillhöllsina elever att studera den
odödlige Leipzig-kantorns Sviter, Par-
titur, Preludier och Fugor. Såsom bä-
sta medlet till framstegipianospelning
framhöll han de toujour travailler
Bach".

Under det Bach och Mozart voro Cho-
pins gugomligheter, ärade den nervöse
tondiktaren Hummel, Field ochMosche-
les sina vänner. Chopin spelade af
Hummels kompositionerhelst hans Kon-
serter, Septetter och Fantasierna samt
studerademed sina eleverFields Noctur-
ner och Konserter, dem han vid före-
draget försåg med utsökta prydnader.
Ve dock den pianist, som understödsig
att förfara på samma sätt med Chopins
egna kompositioner. Liszt har en gång
gjort det, och Chopin var utom sig af
förargelse.

Chopin tyckte också om Moscheles'
duetter och föredrogdem gärna, lika-
som han med förkärlek använde dem
åt sina elever. Märkvärdigt nog var
Schuberts betydelse ej fult klart för
denne graziernas bortklemade älskling.
Chopinbeundrade obegränsadtSchuberts
Divertissement hongrois", och äfven
de fyrhändiga Marscherna och Polonä-
serna spelade han ofta med sina elever;
hans Sonater, Impromptus, Moments, Moments
musicals" däremot voro för Chopin an-
tingens alldeles okända eller af ringa
värde. De Schubertska sångerna ne-
kade han ej sitt erkännande,dock hörde
han ogärna sådana bland dem, hvilkas
konturer voro för skarpa för hans öra,

där känslan visar sig likasom naken,
där man, så att säga, känner smärtans
kroppsliga uttryck", såsom Liszt ut-
trycker sig, Alt hårdt och vildt vär-
kade frånstötande på Chopin, som lär
ha sagt om Schubert: Det upphöjda
förbleknar när det efterföljes af det
simpla och triviala".

EhuruvälChopin ofta anmärkte: Det
gifves blott en skola, den tyska", har
han likväl icke erkänt era betydande
tyska tonmästare till sitt fulla värde".
Så hade han mycket dunkelt begrepp
om C. M. v. Webers betydelse, Äfven
Beethovens verk beundrade hanblotttill
en del; de tyktes honom för sträfva
till sin natur. Såsom Liszt menar,
var för honom Beethovens värk till
sin byggnad alt för atletiska, deras li-
delse för häftig att behaga honom.
Chopin sade, att Beethoven följde ho-
nom till himlen för att inästa ögon-
blick åter kasta honom till jorden ,ja
ned ismutsen". Att ett sådant märk-
värdigt omdöme kunde uppstå urskulda-
des knappast af den omständigheten,
att Chopin alls icke kände Beethovens
förnämsta värk.

Mendelssohns behagliga, formfullän-
dade musik föreföllChopin trivial",
och hansade att Mendelssohnaldrigskrif-
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- Ä rY\ W7l M W7l W> I%T är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Ät slier.
R^^ 2m iÄjJ MJ M JCi IiI^l flanta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk

[ arbete behöfver icke vara förenadt med
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Generalagenter för
de ledande velocipedfirmornaiEngland

»cfäecec" velocipederna
äro de modernaste i marknaden; säljas

Skilnadstorget 2. endast hos
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LONDON & HELSINGrORS.

L W. NORDQVISTs Skrädderiaffär 52 Alexandersgatan 52
<4 " Rekommenderar sig i den ärade allmänhetens åtanke. Välgjordt arbete, ytterst billiga priser!

CA F E
Östra HeiirUcsg-atam. X.

rekommenderas TjögaktningsjulltQ3

■c
CCS

£SL c -f^
eö £ v 2^
P t( Bi M14 Axel PiMgren Torr Genuine Arraks Punsch

CT) Guldmedalj1Paris 1889.
O^ u Orört CS Oj
*— j en :rT £i 73 g C .ij

Ola., d© Ranoourt, Bordeaux
-^M% Kingston (Blå <£om's cfium ofamaica ##^-

S. G. FRYCKMAN, Helsingfors.
h.JJ|g--jr

1 ! " 3*H Zj "^ Tj Ö- HELSINGFORS LACK & POLITUR rekommenderas n«££*. „.
£

RESTAURA^JT

|Carte dor. I
lirrqyl

CHAMPAGNE. 1
i

C:o
COGNAC

VerldsteönÉ Meter.

|silfver| Medalje^^H
É BRONS |

::B©sÄr

Oskar

Levins

w^ -^/iskyldl

/ Retommenfleras1
/på detbästa.IRAK- ét FBI§EH§ALO]y«

"> k Norra Esplanadgatan ok uiirTna cvnnu/ » n<** InvidWaseniuska Bokhandeln <*» VIKTOR SYDOW & C:O.

I

J. C. M£XMONTAN fa & Spirituösa.IHelsingfors Charkuteri MikÄL) :o 2

■ 3 tnk iI* Ni

vit något bättre än den förstabland
Lieder ohne "VVorte". Isynnerhet
förekommo honom vissa piano-passager,
framför alt deibrutna accord, gammal-
modiga.

Icke heller Schuman fann nåd inför
Chopins ögon; särskildt yttrade han
om K arneval", att denna ej var nå-
gon värklig musik. Då har, som man
vet, Schumann riktigare uppfattadt Cho-
pins värde och kraftigt ingripit för
honom.

Med rätta kunde Chopin ej lida vir-
tuosmusik. Så fann Chopin Kalkbren-
ners,, bullrande virtuositet" och dekora-
tiva sentimentalitet" vedervärdig; han
föraktade Thalbergs ytliga elegansoch
hade åtskilligt att anmärka rörande
Liszts omskrifningar (paraphraser). Äf-
ven Meyerbeers musik fann han hjär-
tans tråkig, likasom han öfverhufvud
blott erkände sådana tonvärk, som icke
upprörde hans sjuka nerver, sådana
altså, hvilka hade en mild och glad
karaktär och som stodoisammanklang
med hans aristokratiska natur.

Ur ett bref från Monte Carlo

Mentone — MonJe Carlo
—

Mo-
naco

—
Nice! Härliga tur, omöjlig

att- beskrifva. En strimma utmed Me-
delhafvet — idel bärgshöjder och ud-
dar, som springa utivattnet. Rikedo-
men och lyckan träder en till mötes
redan vid järnvägsstationen. På per-
rongen frasar det af siden och spetsar.
De artificiella parfymerna täfla med ro-
sornas härliga doft. En fil af de ele-
gantaste ekipager ha kört upp i långa
rader,

Jag talte nyss om rosor — här gå
alla människor med prunkande rosor
i knapphålet, icke ens kuskarne äro
utan — de ha till och medprydt sina
hästars betsel med blommor. Allas an-
leten stråla af förnöjsamhet, alt talar
om en bländande elegans som om man
hvarje minut beiunne sig på festlig fot,
fast det nu icke längre är säsong
här ... den egentliga säsongen är de-
cember

—
mars: då råder här pariser-

high life och då är den minsta vrå
ihotellen ockuperad. Nu kan detta
paradis tillsina öfrigahärligheter också
räkna sig den dygden till godo att

vara en af de billigaste rekreations-
orter iEuropa.
Isynnerhet gäller detta det lilla fur-

stendömet Monaco, som nästan värkar1

som ett idealiskt samhälle, inom hvars
gränser fattigdom är afskaffad, där alt
som påminner om brist och behof är
bannlyst och där inga debetsedlar för
komunala och kyrkoutskylder och inga
skattören existera. Lyckliga land —
du krona bland Europas länder! Mo-
nacos invånare kunna därför njuta lif-
vet till fullo, tack vare den generöse
mr Blanc, salig ihugkommelse.

Vihade å Cafe de Paris inmundigat
en kopp äkta mocca under det vi ute
uppfångat en skymt af den lysande
defilé som drager förbi mot ett och
samma mål — en väldig byggnad,
skimrande imarmor och porfyr, ibro-
kig majolika i förgyllningar och rika
orneringar. Där är sagopalatset— där
är Casino, juvelen i Rivierans diadem.
Uppför marmortrappornasmjuka mattor... frasande siden och genombrutna
silkesstrumpor ... Vi följamedström-
men

—
vi behöfvaej fråga oss för

—
och föras in ien väldig sal.

Vi stå nu i spelsalen. Ifem- a
sexdubbla led har man samlatsigkring
de gröna borden. Alt går så tyst och
stilla till väga, så att man endast hör
ljudet af kulans rullandepåroulettborden.

Kroupieren ropar sitt entoniga:—
Faitesvottre jeu,messieurs!

Och så räknar han:— Neuf,rouge,impar, manque
Isamma ögonblick rouletten stannat

har kroupiern med krattan iett par
slag skrapat till sig de „mankerade"
guld- och silfverstyckena.

Hvar och enhar sitt system...ack,
här sitter jag och berättar saker, som
du hört tusen gånger förr ... nog af,
alla, eller åtminstone flertalet, spelar
efter system", de gamla duennorna så-
väl som de unga ystra flickorna på 17
vårar. Guldstyckena trilla fram öfver
det grönabordet och stanna af en slump
hvar de behaga, och inom ett par mi-
nuter är alt färdigt.

Kroupieren ropar sitt—
Rien va plus!

Kulan far rundt och de bakom hvar-
andra idubbla led stående sträcka sig
fram under ändlös tystnad för att se
resultatet.

Trente, deux, rouge, pair et
passé
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RRf)f)F'R PDåFF Butik: Alexandersgatan 34.
DnUULn Unnrr, Kontor ,v Lager: Fabiansgacan 14.

Största specialaffär iLampor, Husgeräds- &■ Köksartiklar.
€ngelska Järnsängar & Madrasser, järnvägnar, m.m.

Daglisfa.

Museer.

Konstflitföreningens museum iAteneum onsdag, lördag
och söndag 12— 3.

Konstföreningens samlingar iAteneum alla dagar 12—3
Studentafdelningarnas etnografiska museum (Unionsg.

20), onsdag och fredag I—3, söndag 12— 3.
Universitetets skulptursamling (kem, lab.) onsdag och

lördag I—2,

Cygnaei galleri iBrunnsparken alla dagar 9. f. m,
7 e. m,

Nöjen i dag

Svenska Te.a<ern: Kl. «/,8 e. ni
Kapellet. Musik. Kl. i/48 e. m
Opris. Musik. Kl. V2B e-

*».

Nöjen i morgon och öfvermorgon

Kapellet. Musik kl. V 23 e. m
Opris. Musik kl. Va8 e. m.
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Annonsera

,;<&rogram*dSlaåef"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre tid.

/7Ac / varJe annonsör får sig ni iUOS.. tidningen hemsand UOS.!—
-4- Grxra-tis^ -*-—

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.

@,^fe^

Elektriska Ringledningar & Rumtelefoner
levereras & uppsättas billigast af

G. F. WIKSTRÖM,
Elektrisk affär, H:fors. Högbergsg. 32. Telef.1937Glödlamporper st. Fmk. 1:15.

Ledig annonsplats
T. WINTER.

Skilnaden 19. Telefon 1870,
utför tapetserarearbetenväl och. billigt.

Obs.! Gardinuppsättning-.

W. AHLFORS
Kvrkogattu 11 Telefon 1001.

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

importerade från l:ata
klasaenß firmor.

■Gxtra/in )\rral^s punsch,
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

och Likörer.

PARAKAN SALAK TEE.
PeccoSouchon

Souchon
JAVA-ASSAM
GcdeponeenJFabrksm;

pr- kg.
10 Fmk pr, kg.

12 Fmk,

Parakan Salak Teet har öfveralltblif-
vit erkändt som ett oförfalskadt,kraf-tigt och godt tee med fin arom, vida öf-veiiägset men betydligt billigareän detkinesiska teet, och är det enda tee, sominföres i original förpackningar på i/20Vio Vi Va kg-

ParakanSalak Teetharerhållitföljandeutmärkelser för sin utmärkta qvalité.
Guldmedalj Paris 1889, Brilssel 1893,

Chicago 1893. Hedersdiplom och stora
GuldmedaljenBatavla 1893.Guldmedalj
Hamburg1893. GrandPrixAntwerpen1894.Hedersdiplom Spaa 1891, Winschoten1894, Croix d'honneur Amster-dam1895.

Helsingfors iseptember 1895KARL GÖHLE.
Agentur förFinland. & Ryssland.
Nederlag. Norra Esplanadqatan 37.

JOUVIN & C:o's
världsberömda franska

HAIDSKA»
säljas endast hos

W. TAECT
iVr. Esplattculif. 37

Göhlesgärd.

Telefon 169
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ULLGARN
. frän 5:50 — 18 pr.kg.creme färgadt & hvltt bomulls-vl"Sa" Pa "ystan, märkgarn,

rpil i3 h\ckur9akyddskapslar afcelluloid a I Fmk. Carlsbaderstrumpstickor 25 p;ni omgån-

skinstickning emottagas.

ta, aseti12,

Ang. Ludv. Eartwall. Nu inkommet: NYA

Största urval modernaMineralvattenfabrik Glasmagasinet.band, spetsar, sidentyger
Helsingfors, Alexandersg. 26.

3 Mikaelsgatan 3.hos
FIRMA

H. ELLMIN OLSSON t ALEXIZ.Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.— — — —

ICB
9 Alexandersgatan 9

PARFYM, TVÅLAR, SVAM-
PAR, PUTSPASTA, SILFYERTYÅL,
AMYKOS, DROGER OCH KEMIKA-
LIER M. M. BILLIGAST

DROGHANDELN
GLOGATAN 4

K. A.DAHLIN.

Feberaktigt dyker mannedifickorna,
tränger sig fram iledet och sätter ut
på nytt,

Törsta insatsen plär vara ett litet s-
franos-stycke iallanspråkslöshet. Man
vinner och man stiger högre på guld-
skalan. 35 gånger insatta beloppet kan
man inom ett ögonblick vinna å ett en-
kelt nummer som kommer ut.

Aro vi belåtna med vår vinst? Eh
Men! Vi träda ut iden friska skym-
ningssvalkan — och nu först har man
värkligt öga för detta sublima färgspel
mellan himmel och haf, då solen dalar
öfver de praktfulla trädgårdsterasserna
med de hvita balustraderna och vajande
palmerna och de orientaliskt yppiga
blomstergrupperna, som här trifvas lika
väl som isydligaste Afrika.

Vi göra en promenadpå en af teras-
serna och känna oss snart redo att gå
till bords — foreller och tryfferadkyck-
ling med ett godt glas chambertin. Un
bon diner, ma foi! Inågon af de
eleganta, spegelklädda salarne å Hotel
de Paris öppna vi en korseld mednå-
gon af de trolska,brunögdaskönheterna.
Luften är berusande — doften från
rosorna slingrar upp genom de öppna
fönstren och blandar sig med en raf-
fineradbouquet af Violette deParme.

Bordet dignar af all världens sköna-
ste frukter och vi njuta ifulla dnag
af vår tillvaro.

■
— Ni hade god tur idag, monsiur!

anmärker en af de svartögda skönhe-
terna. Forcera spelet, så spränger ni
banken!

Vid kaffet diskuterar man alla de
olika spelsystemen. Man gör tillsam-
mans en liten tripp upp till Casino.
Lyckan visar en sitt huldrikasteanlete.

Klockan är nu tio. Man är trött
efter dagens „arbeten". Man nppsöker
sin favoritplats ikafé-trädgården, låter
hafsbrisarne omsusa en, läppjar på det
doftande — och äkta! — Mocka-kaffet
och lyssnar med hänförelse tilltonerna
från den syperba orkestern, som, iför-
bigående sagdt, är en af de yppersta
iEuropa,

*mmM

ELLEN TAMMELIN,
Garn- och Stickningsaffär
S. Esplanadgatan 8,

Välsorteradt lager af Ullgarner
samt Strumpor och Ylleunderklä-
der m, m. iörFruntimmer, Her-
rar och Barn till billigaste priser.—

Alla slags Stickningsarbeten
utföras efter beställning fort och

billigt.

m

CD

Cl*

i&m
£

m. m., m. m,

+j CO ■#

Q tö f

o
u>o
Q.
(I)

r3
—

13

*1<

«a
$-1

t&Cemgj
iaska

oréa <3apyrosser.

* n
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Jacob Reincke,
*

»

hos
35 N. Esplanadgatan 35,

Celef. 1188.

Billig-ste försäljning-
at In- & Utländska Ylle trikoter, chevi-
oter, byx- & paletotyger. Kostymer för-
färdigas till billigaste priser, samt för-
säljning af Tammerfors & Forssatyger
bomacéer, kretonner & svartahelylle ty-
ger. OBS! Vackra bomacéer till 50 p.m.

Brunnsgatan N:o 11, telefon 1749.
Xiöfberir-

Carl Jergroth.
Alexandersgatan 21.

t,nes.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
till billigaste priser.

4;L Mareks Bleck & Plåtslageri, Regeringsgatan S:o 10. Telefon 1071alla sla^sarbetenikoppar,messing:, zink &bleekp.åt,samt förtenningenlampreparationer afallaslag,fort välo. billigt
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