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\ Damskrädderi under utmärkt ledning.
»ORST^YSKA BRANDFÖRSÄKRSNGSBOLÄGET GRUNDäS^^SBilligaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STE^OERO, General-agent och Teknisk-inspektör vidDirektionen

torr och söt

dalj vid många utställningar,

och Blomsterkort
"nas i största urval och till billigaste
Pns hos

A. W. EKLUND & C.o
Skilnadsgatan 19. Telefon 310.

Välsorteradt lager af

Viner & Spirifuosa
Josef Wiberg,

WIENER MODE-SALON
GlogatanN:o 1, l:a trappan. TelefonN:o 1984

framhåller sin välkända atelier pir utförandet af smakfullaklädnin
f/ar och hattar.<^ TX ■ f

~-
J* v W "TT T ■TT M 9

3S. Pförtsoli.
OBS.!Förbeställningar till landsortenbehöfve* endast ett val-

sittande proflif.
Oskar Fröberg,

46 Kaserngatan.

Wirtanens PALMROOS
SKOAFFÄR.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Lager af fin?, äkta VinBP,

toy^^Bkörer& Rom.Hlelefon 320
Störstalager af inhemskaskodon,Prima

gummigaloscher, äkta CollanoLa m. m.

Möbeltygsaffär.
Järnsängar och madrasser

Rullgardiner. jClfsläffnine
N. Esplanadgatan 37, Mikaelsgatan I. Tel. 893

.gra pris

Tapetserarear beten.

AXEL

till billigaste prisei

a stenhuset.

& odekorerad äarbet
illbehöriorgloc^ram^^!^

3. s. mönster, färger, färnissor vax m. m.
Beställningar emottagasmed tacksamhet orh utföras

ses g> w o
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K-rn r^s i° i t"T" FörstaAteliern 1tr. upp. (Vanliga priser. Pnsbelönti Paris.) t-« r-v »tti ,~
""

" .Ej. StahlUSFS* Andra Ateliern 4 tr. upp. .Billiga priser. 6mk pr duss). FOTOfrP Ål?-^-*» Ul/aiilWölg Helsingfors. Alexandersgatan17. "*■ V^ JL \> SJTXLjCJL -C "
(1 T^ TW-TWvrt/ToTil N. ESDlanadg. 31, }}-Fotogr. atelier.Ele- Iförhållande till arbetets
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FINSKA JERNSANGSFABRIKEN rrfTiirafnr -rao<ieii'e!eganta'praktiska'starka&bmi8a tpwm-i -m=^ . t—Kontor och utställning:Alexand "̂n"'*LW' ESmXI H.O32Llll>Org:'
■ utländska. Prima Madrasser af alla slag. Telefon1665 a

&rQgram~QJZlaåoi
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter. IUZ£

SPENNERT's
sadelmakeriaffär. Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. Varastossa.

Fredagen den 8 November,

SUOI. TEAATTERI.
Perjantaina Marraskuun 8 p:nä1895

KOTOA POI^
-nayto nen -b-irjoittanutMiiiiil^cäntlbuomalainen alkuteos.^_^^^^^^B

N:o 30

/# penni.

SPENNERTin

1895.

.5 il

11 c

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 8 November 1895,

kl. 7,30 e. m.
För 3:dje gången

Katakomberna.
Lustspel i 4 akter af Gustaf Davis. Fri öfversättning af Frans Hedberg.

Personerna
Excellensen, baron von Oester-gärd,husochstatsministerHr AhlbomMalvina, hans fru Fru BrandmCUristof von Nielsen, hofkam-HHJHHHmar-president B
Irene, hans dotter I
STastja Worowieff I
Baron Georg von Ruding, I.m-^^^^^Hrättsnotarie Hr HanssnrlSikert, direktör^^ho|kamma«WßWJßHJ|

Hr Castegren.
Fru Eiégo.
Frk Holmlund.

B3hrmSn^^^^^\yänstemän/Hr SwedbergDr.RichardMayregg/ iarkivet \Hr Berlin.
GrefreDöhnfnrt.hofrevisor . .Hr Wetzer.von Lölmke, hofadjunkt....Hr Hennino-
Konsul toji Rehl Hr MalmströmJelia, hans fru Fru Grunder.
f"J \ deras döttrar .. . /^k GerasimowitschAnm / \Frk Stjagofi.
Schmieg1,hofamanuens Hr LindhBHmm ) OTr Eiégo!
Dunsel > vaktmästare . ... {Hr Nyströmstrack J (Hr Johansson.Tavass, Nastjas betient ....Hr Beckman.

Balgäster,Hoftjänetemän.
Handlingen föregår ien nordlig residensstad, Tiden

den närvarande.

BörjasM. 7,50 och slutas omkr.kl. 10,30 e. ni.

I

Alla dagar TT i^ 4, w «

Middagskonsert ÄOtel Kamp
„ „ o Wiener Damkapelletfrän kl. 3 e. m. 3VE X S:LO S S.

J. H.

ÅRRAKS

Minna Canth
Åter har den produktiva författarinnan ett

dramatiskt arbete färdigt Idag gifves näm-
ligen å finska teatern för första gången 1 akts-
lustspelet Kotoa pols", den populära författarin-
nans senaste literära arbete

Ovet avataank:lo 7. Näytäntö alkaak:lo V, 8 ialoppuu k:lo 11. J

Alla dagar
Aftonkonsert

från kl. 8,30 e. m

WICKELS Norddt^

-Se/■/a*/i_J/#s£'/?__ Voimakkaita naisia.'A L lilljif RS . (Les femmes fortes).
3 näytöksinen ilveilys. Kirj. V. Sardon,

Henkilöt:Peuttinen, kauppias.Roura Penttinen ....
Fanny,heidän tyttärensä .'Riikka, heidän palvelijansa .Ahlbom, kauppias
Rouva Ahlbom ........Lindeinan,kultaseppä.Rouva Lindeman .......Rank, maalari
Ronva Rank
Fellman, tehtailija, ......Broberg, lääkäri
Ilma Ahokas,postinhoitaja'Pöllis

mäellä . . .

Aleksis Eautio.
Naemi Kahilainen,
OlgaPoppius.
Urna Tähtinen.
Emil Falok.
Olga Salo.
Taavi Pesonen.
Mimmy Leino.
Knut Veckman.
Hanna Terve.
Konrad Tallroth.
Oskari Salo.

Maria Rangman.

Quentin .
Jonathan.
Toupart .
Lazarovitch
Lachapelle
Claire . .
Rouva Toupart
Rouva Lahorie
Deborah . . .
Gfabrielle . . .
Jenny
Jean

näytellään

Henkilöt
Aleksis Rautio.
Knut Veckman.
TaaviPesonen.
Kaarle Halme.
Konrad Tallroth.Olga Poppius.
Olga Salo.
Naemi Kahilainen,
Mimmy Leino.
Urna Tähtinen.
Helmi Talas.
Eino Salmela.

waaåiiiä» tyamßappor, jacqueUary siéenvaror, ylletyger för
soirée, visit S Ewaråagséräßfer.PUNSCH,

Masasins«atanrNloT.
Portmonnäer

i. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.

Lagret komplett sorteradt
för emottagande af beställ-
ningar. Färdiga pälsfodrade
och vadderade rotonderbilligt.

Juho

Fjäder och dun

VlnaS-år.

väfnader

.o :CO
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/"m»ä v\e+ Jil\ f> t tnrte+ ivskw\ \ Stort, modernt lager af

LOrenS IViaimSlrOm Kravatter, Kragar, Manchetter, Handskar,
Herrekiperingsaffär Underkläder, Hängslen, Resfiltar,

y's a "is Kapellet.
'

Schlafrockar m.m.tillbilligaste priser.

Ä\ VW W £r "UT f\ T HM T^ W T>) iPf Q

SKRÄDDERIAFFÄR rekommenderas

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Rekommenderas för Rökare.
HEMGJORDA PAPYROSSER

1,10100
SSO

till högre priser
M. KARAKOS.

Tobakshandeln Brunsgatan 11

Café Vicforia.
Östa Heiiriksiatan Tel 1866.
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jjjjjMLager af Goss- & Fliekko-
I^tymer,m
m É■^BeställningaremottagesaiM
p|alt som till enbarnekipering^|
fe hör.
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SOCIETETSHUSET
ORCUS BODEG A."

Goda, billiga viner serveras direkt frän fat.
Äkta viner på flaskor till afhemtning till moderata

ORC US
frukost och aftonrestauration. Kall buffet a laBer-

lin och Servering a la oarte hela dagen.
Öl på seidlar ni. ni.

■

IIJäst blir ilängden alltidbilligast.||
il a^^d en |i

IEXCELSIOR" IIIså är Ni säker om att få en god maskin. %%
ilObs.! Den kända reela, liberala be-1|

handlingen. Obs.! ||
M Axel Wiklund, U\»i m*r coiim!ln #||Generalagent och inne- HJa"a.r "llmail |8

PäÉ poteniCentralpassagen
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JLLIUS SJÖGREN {
ilikaéltgatan 4 Centralt hus. $>

» Ylle- och frihofvaruaffär.|
JJ Välsorteradtlagrer. Billiga priser.

#****=
i «£i//örsä!^ringsaktiebolaget
1A L E VA.

J2tfförsåRringar é JSifrånior.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.
3Z3Qi£ :-i

Utställning
hos

jA«*a Lindholm,
Michaelsgatan 5

1\i^ "xix xi^ \hf -Z^-y K^-y xix \^y '"<±> r \±y *\±s ~-^s \i^ \*^ \ix \ix

j Hageistams bokhandel.
(Hotel Kamp).
spscialitet: @

Nya vetenskapliga arbeten:
Der Grundbau af M. Strukel.

Teknisk mekanik af Hj. Tallqvist.
Fransk vetenskaplig o. skönliteratur^^^HKonst- och Pappershandel.

Hl® © © © © 3 © '■ tSm
I:sta Klass

Badinrättning
Wladimirsgatan 32,

J. W- Eng-berg.

Klädningssömnad
utföres med största omsorg och akuratess

Stort Urval
Hattar, franska Handskar och Korsetter äfvensom

allt hörande till en välsorterad modeaffär.
Anna Lindström,

Michaelsgatan 2.

Filharmoniska Sällskapets
Femtonde Populära Konsert

i _Or*«a.xic3.lx.å,x*slx-iJ.sesl;.
Lördagen den g November

■Program
Ouverture till op. ..Martha Flotow

Strauss'Die Publicisten", väL^^^^^^^^^HFolkvisa, för stråkorkeste^ny^^TloHizaÅ
AYda-fantasi Verdi

PAUS

Ouverture till
_
Midsommarnatts

Mendelssohndrömmen
Konsert, för oboe (2 satser) Grandval

Jandourek)(Hr. L
Cid Massenet,BalettmuslKurop^^M

Castillane. Andalous^^lOatalane. Madrilem
Ara^onaise Aubade

Navarraise
PAUS

Södermann
Decker

Ett bondbröllop (2 satser)
Konsertstycke, för kornet
Finnames marsch. . . ,

Konserten börjar kl. 1/2 8 e. m.

%sto6&rf Jiajanus.

Brandhårshuscfs I^csfauranf
rekommenderas

la carte.Souper å

1 msim^^^^

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.

Uti J. F. Sjåbergs
Vin- & Spirituosahandel,3, Trekanten 3, f. d.

Spennorts hus. Extra fin-flna 17 & 20 åriga Cognaos
sorter på 1/11/2 1/i1/s fl. fin Jamaica Rum, Likörer,
Viner & punscher af alla slag.

\

SKILNADEN N:o 4.
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Operakällarens restaurant & festvåning rekommenderas !
hvars energiska hufvudtemaperiod väl
utan för stor djärfhet kan hänföras till
operans huivudperson Leonora-Fidelio,
dyker det ifyra fjärdedels takt omsatta
Florestan-motivet upp iE dur, F. dur
och C moll, mer eller mindre fragmen-
tariskt klingande in uti tonströmmen
af de ibörjan gladt energiska, sedan
alltmer klagande Leonora-motiven. Ef-
ter trumpetfanfaren, som ju i själfva
operan griper räddande in och förkun-
nar befriarens ankomst, uppträder Flo-
restan-motivetiden ursprungliga takt-
arten, „Florestan-akten",men ihufvud-
tonarten C dur, Leonora-tonarten

~,
svmbolicerande, att målet är hunnet,
au kärleken vunnit seger. Ännu klinga
bäfyan och nervspänning efter ipukor-
nas dofva ackompanjerande tonrepeti-
tioner. Ur Florestan-motivets slutvänd-
ning med bortfallen afslutningston ut-
vecklar sig omedelbart den berömda
violinpassagen, hvarpå slutjublet följer,
bygdt på Leonora motivet med tvenne
reminiscenser af Florestan-motivet kort
före satsens slut.

delbart sammanhaDg med trumpetfanfa-
ren; en därpå följande symfoniskt re-
gelrätt repetition af hufvudsatsen; en
ny, längre, spännande öfverledning till
slutprestot;utplånandet af alla reminis-
censer af Florestan-motivet ur både
genomförings- och slutsatsen; en mera
energisk, mindre klagande och oroligt
sökande stämning igenomföringen;alla
dessa förändringarinnebärande ett plan-
mässigt bortmeislande af nästan allt
det specifikt programatiska. (Af detta
kvarstår egentligen blott Florestanmo-
tivets insats iAss dur ibörjan af ett
tonstycke iC dur samt trumpetfanfa-
ren.) Hvad Beethoven här skänker oss
är mera en allmän skildring af de star-
kaste stämningarne iden efterföljande
operan: öfversvinneligt svärmeri (Flo-
restan-motivet);energi(Leonora-motivet);
glad, bäfvande öfverraskning (trumpet-
fanfaren med tillhörande,nykompone-
rad period); jubel (slutprestot).

den stora", sedan gammalt allmänt
använd på just denna (i själfva vär-
ket är partiet före trumpetfanfaren en
half gång till så långt inr 2), dels af
hans klagan, att Beethoven, bunden af
traditionen, ej kunnat uppoffra repeti-
tionen af den första afdelningen, hvil-
ket upprepande, som nämndt, förekom-
mer blottidenna, ej inr 2. HadeBeet-
hoven tagit steget fullt ut och gjort
detta, menar han, hade grunden varit
lagd för en ny konstform, programmu-
siken, och äran häraf tillfallit Beetho-
ven. Ännu isista bandetaf sina skrif-
ter klandrar han, att Beethoven i sin

Ett blad ur programmusikens
historia

Beethovens Leonora"-uvertyrer nr
2 och 3 (enligt den häfdvunna beteck-
ningen; egentligen torde nr la vara
den sist komponerade) äro byggda på
samma motiv, men uppvisa väsentliga
skilnader i konstruktionen. Efter en
adagio-introduktion följer i nr 2 ett
allegro, som till och medgenomförings-
satsen är hållet ifull analogi med en
vanlig symfonisats. Därefter kommer
den från uvertyren nr 3 och själfva
operan (nFidelio") kända trumpetfanfa-
ren, vidare en kort reminiscens af in-
troduktionen, och omedelbart därpå det
jublande slutprestot. Detta sönderbry-
tande af den symfoniska formen anty-
der att Beethoven här lagt ett bestämde
program till grund för sin komposition.
Introduktionens hufvndmotiv är ej blott
melodiskt, med en oväsentlig förläng-
niDg, utan äfven till tempo, takt och
tonart (Ass dar, oberoendeaf uvertyrens
tonart. C dur) identiskt med hufvudte-
mat i Florestans fängelsearia; denna
situation torde sålunda här ha föresväf-
vat Beethovens fantasi. Iallegrettot,

Leonora-uvertyr" (observera singularis-
formen) begått detta fel. Hvad nu?
Har Wagner den store Beethovenen-
tusiasten, aldrig fallit på den idén att
bläddra igenom uvertyren nr 1? Gran-
ska karaktäristiskt!

Detta är så mycket märkvärdigare,
som Wagner sätter Beethovens konst-
historiska betydelse däruti, att han
oaflåtligt kämpade med formen utan
att dock någonsin som Wagner själf
lyckas fullständigt öfvervinna den.
Hvad ligger dä närmare till hands än
att tro att denne skulle haft ett spe-
ciellt intresse att närmare taga känne-
dom om Beethovens -kamp med for-

Isina skrifter återkommer Wagner
flere gånger, under olika perioder af
sitt lif, till nLeonorau-uvertyren, hvil-
ken han framdrager såsom ett exempel,
huru musiken kan skildra ett drama
bättre än dramat själft. Emellertid
är det uvertyren nr 3, han åsyftar,
hvilket framgår dels af beteckningen

De förnämstaförändringarBeethoven
låtit kompositionen undergå föratt ernå
den sista i uverturen nr 3 förelig-
gande gestalten äro följande: tillkom-
ponering af en 16-taktig period iome-

-^bi^ S rW M? M7l V£ ]%T är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Afelier.
Lm JL MIÅ MJ M MJi ■% L^Bjl S2"ia och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk
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Skilnadstorget 2.

MPitilnrrpTi orr Senuine rraks Punsch
IllllgUUll Guldmedalj i Paris 1889.

Jv

Generalagenter för
de ledande velocipedfirmornaiEngland

Hflecér velocipederna
äro de modernaste imarknaden; säijas

endast hos

WNI TOWißli a £^D,
LONDON & HELSINGFORS.

Ständigt välförsedt lager af allt som till ettvälsorteradt korfmakeri hör, finnes lios
J. Neumann.

FAB111K:
Humleberg.\:o 5. Telefon 1334.

Försäljningslokaler:
Trekanten 3 (Spennert* hus) tel. 033. SödraErsplanadgatan 2. telef. U2S. Saluhal-len 7»— 72-

Original
Singers

symaskiner

||f"gSHT!BSSaJiHL

hos

V. Grashoff.
39. NorraEsplanad-

gatan 39
Äldsta symaskinaffär

i Finland.

>i^Ä^^^^^ >^^^±^^<

Carte dor.'"4

a CHAMPAGNE.

COGNAC
Verldsberömda kvaliteter.

t>]GULD
SILFVER Medaljerna.
BRONS

Sa
>^/^^^^^^^^^/R3vK/^<

Söflierströffls Hk Restaurant
Östra Henriksgatan N:o i

m

C/3

5>

K

■

g
is-

i

Co

CD
C/2

CÖ

03

02

res
Ä3

4—i
a=>

Co

=3e:

£a

I

på beställ-LACK & PO-
LITUR WSSmr

ning och
lager

IL Lindfors.rekommenderas
Fabrik

17 Mikaelsgatan 17. Holenegatan. 2

Waseniuska Bokhandeln.
OLD JAMAICA RHUM CHAMPAGNE G
från Holm-PifOU & C:o serveras å alla hotell och restauranter

tik]

Gambrini Restaurant.
Helsingfors. HORSETTER

men uti det enda exempel, som före
publikationen af hans skizzböcker var
allmänt tillgängligt, nämligen de olika
varianterna afLeonora"-uvertyren, just
den komposition, i hvilken Wagner
spårar en profetia om den kommande
konstutvecklingen. Isådant fall hade
tan emellertid funnit sina valvisa an-
märkningar öfverflödiga: den af Wag-
ner önskade planen finnes iuvertyren
nr 2, af Beethoven själf så fullstän-
digt utförd, som Wagner någonsin
kunde önska sig; men därom tycks
han vara fullständigt okunnig.

Eller —
kände han den, men låtsade

°m ingenting för att unna sina hän-
ryckta lärjungar den jublande upptäck-
ten, huru präktigt „mästarens uregnaste
intuition" sammanträffat med Beetho-
vens ursprungliga tanke?

Antiwagnerian

En ny tararabom
uti Empire" iLondon föredrages

nu hvarje afton en ny sång af chan-
sonetten Ada Blance. Sången eller

kupletten, som är fullt ut lika idiotisk
som världsmelodien" »Tararabomdeay"
gör stormande lycka. Texten, gräsligt
urfånig, är författad af en grefvinna
Anna de Bremont. Och musiken? Ja,
hvilken som komponerat den, lefver
världen ännu ilycklig okunnighet om.
Sången kallas nDet gyllene Afrika",

och vi kunna här ej neka oss nöjetatt

på originalspråket återgifva en af stro-
ferna, som ser ut så här:

rTey 've struck the reef, at last, boys
In fair Rhodesia!

The shafts are sunk, the stamps work
The golden quartz pans out, boys,

In inany a merry ounce
—

For they know, what they 're about."
Så går det undan för undan med

friska tag i hvarje strof som afslutas
med denna högstämda refräng, ihvil-
ken naturligtvis corus" och allmänhe-
ten instämmer på det lifligaste:
,The boom, the boom, the boom, boys
la fair Rhodesia
Hurrah! for Cecil Rhode3, boys,
The friend of Zambesia,
A cheer for Willie Regan, boys,
And one for Jameson!
But a tiger for Barnato, boys,
And the lands of Livingstone."

Att öfversätta detta praktstycke af
tribunpoesi vore bestämdt dumt, all-
denstund tankens klarhet däri blir lika
dunkel på hvilket språk den än månde
tolkas.

Börs-Musik

Sedan 100 år finnes iBörspalatset
iLondon ett klockspel, som varit många
till stor glädje. Emellertid synes med
tiden det gamla klockspelets melodier
bilfvit för gammalmodiga för börsma-
tadorerna därstädes, ty börs-direktionen
har nu gått i författning om att an-
skaffa nya „låtar" i spelet, som hä-
danefter i tre afdelningar skall tona
med icke mindre än 21 melodier.

Hvarje afdelningskall spela en vecka
itaget.

Den engelska serien upptager natur-
ligtvis först och främst Good sawe the
Queen och God bless." Andra afdel-
ningen, skottska melodier, är vackrare
och npptager bl. a. den bekanta folk-
visan bells af Scottland." Bland

den tredje afdelningens nummer, som
alla äro vackra irländska melodier, står
främst den förtjusande sången »Last
Rose of summer", som äfven är inlagd
ioperan Marta.

Alldenstunden sannbörsmäklare icke
gerna kan låta bli att på börsentänka
på sina aktier, så har han under den
irländska veckan att trösta sig med to-
nerna af sången nAbide with me!" (Blif
kvar hos mig!) under det han fördju-
par sig isina omfattande börsspekula-
tioner.

En melodie, som man ej bort glömma,
är den hvars text börjar med orden„Gyllene kalfven är världens kung", ur
Taust'. Men kanske den är alldeles
för kosmopolitisk.
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Fpfkort å 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, eie-

pberäknadt) fås ett dussin kabinettskort.!> ett godt kort i förening med billigt pns. Vänd Eder då t.ll
■tö.

K Glödritnings- KU SPEGIALAFFÄR U
för

Artist- & Ritmaterial
Hermann Lindell.

Ö. Henriksg.

5 Helsingfors. r\
apparater. O

Nya Rak & Frisersalongen
rekommenderas till allmänhetens benägna hågkomst,

25 Norra Esplanadgatau 25.
invid Waseniuska bokhandeln.

Hytt!! I*atentkra^aranvändas vid klippning för undvikande af hårets ned-
fallande på halsen.

OBS.! Annonserna i taket
Ed. Wahrt.

liritflosa.J. C. jVfexmontan Y\UY (fr S
Innehafvare: E. Nyberg.

"

ORGE GOULET
Genera

FRANS SJÖI
agent för Finland:
SLOM j:r, Helsingfors

m "a' nr B Inr U ]%I -

Glogatan 3



Största specialaffär iLampor. Husgeräds- £■ Köksartiklar.
£ngelska 3ärnsängar & jvtadrasser, järnvägnar, Jtedkar m.m.DD/inCD rDåCC k: Alexandersgatan 34.

DnUULn UnMrr, r: Fabiansgaran 14.
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1 Zefir- & Kastorgarn, Macraim

virkgani,Fiskargarn. Märktråi
& Rullträd. Barnkostyme
jor, Strumpor, Damas!

Beställnint-ar på all slags ma
skinstickning mot

2^fJ=a.olsgra.ta: 2̂.

T }h j) £

Aavotat JOHN»UlLdHwa

SOCIETETSHUSET.
Fredagen den 8 November 1895.

Ingen
föreställning.

Inhemska och utländska CIGARRER
samt utmärkta

HEMGJORDA PAPYROSSER
iG. A. NYSTRÖM & C:o's Tobakshandel

Alexandersgatan48.

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. T«l«f<ra 1001.

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

importerade från l:sfa
Klassens firmor.

£xtrajin Punscl\.
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

och Likörer.

hos

Avg. Ml. lartwa'
Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26

Telefon 169

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

Wiener Kaffebröd,
Graham- & Avéna-skorpor

)\lex fischer.
Högbergsgatan21.

FilialHögbergsgatan 3,

Efter träfladt aftal med fabrikanten säljes numera
L.Lublins

FLOSS A-APPARA T
till fmk 8 & 5.

Försumma därför icke att skaffa Eder en dylik för
tillvärkning af mattor,dynor etc. (ryeväfnader)hos

K. F. Winter.
Kaserm/atatt 48,

Obs! Undervisning gratis fäfven ihemmen).

Nu inkommet:
Filthattar, band, sidenty-

ger, plysch ialla färger,
plymer, blommor m. m

H. ELLMIN,
Alexandersgatan 9.

Hemgjorda papyrosser
* „
t askar om 250 st. å 2: 50 p.

.vt a 1:25 p.
;-'-"> st. å 35 p.

B-ZO st å 15 p.
1 n*

i>

!P£n*a.laEL£nx Salals. Te©.
Parakan Salak Tee liar försin utmärkta qvalité och fina

arom tillvunnit sig allmänt erkännande och har å de senaste hy-
gieniska och världsutställningar erhållit de högstautmärkelser.

Parakan Salak Tee lemnar den största garanti ty hvarje kö-
pare eger rätt attkostnadsfritt låta undersöka dess äkthet å härva-
rande kemiska laboratorium.KJMH JX^llll.l !*.*. JU "VII LUVllillll.

Parakan Salak Tee förääljes härstädes iparti och minut
;enom undertecknad och hos nedanstående återförsäljare.

K. M.Itrondin. A. Johansson.
Axel Pihlgren. A. Holmström.
X. A. Tnrdén. Etholcn & Isaksson.
Kr. liyman. I'.Jiiskeliiinen.
X. Matrosoff. A. V. Henriksson.

KARL GÖKLE.
Norra Esplanadgatan 37.

Generalagent förParakan Salak Tee
Onderneeming, Java Assam.

~n1 1 1 1 1 1 1 ii 1 1 1m 11111111111 1 11iniiiimimm11 1 1 1 1 1 1 111 iiininn;n:i111i r

direfpapper
rikhaltigaste lager af utländska och inhemska sorter

linierade och olinierade.
Firmatryck utföres billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL
Alexandersgatan 15.

Jouvin & C:o's Försäljning
världsberömda franska

Cognac, RomHANDSKAR
säljas endast hos

LikörerW. TAHT
N. Esplanadg. 37 Unionsgatan N:o 17

Hjelt & Lindgren.Göhles gård

och

Min son, spar icke på annonser och
du skall icke förloradärpå.

Franklin

Annonser

,f<&rogram*<3slaéGt"
emottagas endast af

Finska Telegrambyråns

Annonsafdelning
N. Magasinsg. N;o 7. Telef. 1226. som
jämväl förmedlarannonser tillalla jordens
tidningar utan undantag.

Tidingarnas egna pris och vilkor
Ett enda manuskript!
Ett enda betalningsställe!
Annonskontroll!
Annonserna afhämtas gratis hos an-

nonsörenvid tillsägelse.
Taxa och uppgifter gratis.

Vänd eder då alltid vid annonsering till
Finlands enda

Annonsbyrå,
där Edra annonser billigt, bekvämt och

noggrant ombesörjas.

Programbladet
'en af de förmånligasteannonstidningarna ilandet,
'or Spridning bland den nöjeslystna och såledesaf-

ven köpstarka allmänheten. Ytterst billiga annons-
afqifter! Sändes gratis till alla annonsörer. Lös-
nummer iLaurents urbuiiker och genom kolportörer.
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Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexandersgatanN:o 11.

Sadelmakare & Tapetserare affär
13 Lilla Robertsgatan13. Telef. 1956.

Förfärdigar på beställning alla| till
yrket hörande arbeten såsom Seltyg,
Hese-artiklar, Madrasser,Fotografiapparat-
fodral m. m. m. m. samt försäljer fär-
diga arbeten af egen tillvärkning till
de billigaste pris. Reparationer mot-
tagas billigt.

Högaktningsfullt
M. W. Pirskanen.

Sadelmakare & tapetserare

Vantar.

PARFYMER, TV.U.AR. STAM-
PIB, PDTSPASTA, SILFYERTVAL
AMYKOS, DROGER OCH Kflfffi
LIERIIBILLIGAST

DROGHANDELN
GLOGATAN 4

K. A.DAHLIN,

Pälsvaror.
stort urval! j^illiga priser!
IM.Faxer

Alexandersgatan38.

Observera!
Begär alltid den för vintern 1895—1896

utkomna nya katalogen hvilken sän-
des gratis o. franco.

EL Jokelas
Skrädderiaffär

Ö. Henriksgatan 3. Telef. 1333

Utländska & Inhemska
Nouveautés.

Notiser.
— Die Paradebummler u skall

icke blott pigga upp berlinarne utan
äfven londonpubliken. Brandon Tho-
mas har redan gjort en öfversättning
af denna posse som skall tjena förfat-
taren till w Charleys Tant" såsom grund-
leduing. Brandon Thomas ämnar för
originalitetens sktill bibehålladen tyska
titeln äfven för uppförandetiEngland.

€§>

mer HedbergWc Ferd.Björklunds
Glas-, Spegel-I/in-, Frukt-,

Delikatess- &
Kolonialvaru-

handel.
6 Skilnaden 6.

€£afvolratn~
Ranéd.

15 Alexandersgatan15
Telefon 158.

Iedert intres se torde ligga
att köpa Eder Svenska Teater ]
Stockholms stad hvarigenom Ni ber
större eller mindre penningebelopp. '.

'remie Obligationer garanterade af;der Eder tillfälle att möjligenerhålla1Dec. dragningen är högsta vinst
30,000 kronor (Fmk 42,000)

förutom 112 större och mindre vinster.
Obs.! Flera dragningar årligen.Ingen kapitalförlust emedan amor-

terings (inlöse)värdet är högreänkontanta priset a dessa Obligationer hos
undertecknad. Begär priskuranter och prospekthvilka tillsändas franco.

Teater Premie Obligationer försäl.jesständigt af undertecknad, så-
väl kontant som pä manadtliga afbetalningar (minsta afbetalningär
Fmk 2). Närmare mundtligeneller genom korresspondans med

TO SS. _A_ SAITDSOLMS
Obligationskontor. Åbo,

Eedbara agenter af alla samhällsklas ;er antagas mot god provision.

6. V. éåusfaf Sref
FörsäljningafallaslagsViner

& Skodon
Spiriluosa af egen tillverkning.

specielt för ömma fötter,4 Wilhelmsgatan
Telefon 1803. iWladimirsgatan i

Carl Jergroth.
Alexandersgatan 21.

ELLEN TAMMELIN,
Garn- och Stickningsaffär

S. Esplanadgatan 8
MFUTTgafner

sam^SmimporoctwllciJiiderklä-
sorterad Stort välsorteradt lager af

Gognac,
Rom och

Likörer
till billigaste priser.

der m m. lörFruntimmer,Her
rar och Barn till billigastepriser.— Alla slags Stickningsarbeten
utföra:,efter beställning fort och

billigt.
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SOCiETETSHUSET.
Lördagen den 9 November 1895.
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Angbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92

Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt, Bokbinderi,Kar-
tonage & Askfabrik, Atelier för plansch- & kartupp-
fordring, Reklamskyltar m. in,

föreställning.

hos

Ingen

£apetserare
Skilnaden 19,

Tel. 1870,
utför tapetserarearbeten

väl och billigt.
Obs.! Gardmuppsättning.

Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35,

Telef. 13SS.

T. Winter

utfor juridiska och affärguppdrag; köper och säljer^akti^jj
bch vlrd*l^^^^^^^- mh^lP^SforniSsr!Spter^!^^^strerin^f valßken i5rer patentansökningar och re

mland och de flesta andra land


