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sadelmakeriaffär Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag Varastossa. T"

N:o 24. Fredagen den 25 Oktober, 1895.

s,

ii

'

ra
-«<8,Ecf

gliE.|S
o -Ämto|ö
2"i*

SM
uT

SVENSKA TEATERN. SUOFVI. TEAATTERI.
Fredagen den 25 Oktober 1895, Perjantaina Lokak. 25 p:nä 1895,

El
kl. 7,30 e. m. näytellään

)\bonnement jN:o 5. Figaron näät.För l:sta gången
(Le Mariage de Figaro.)ASGERD 5-näytöksinenhuvinäytelmä. Kirjoittauut C.de Beau-

marchais. Suomentanut JalmariFinne.
Henkilöt

Skådespel i3 akter af Edvard Brändes. Öfversätt-
ning af Rob. v. Holten.

Kreivi Almaviva, Andalusian maa-
herra Axel Ahlberg

Kreivitär Rosine, hanen puolisonsa.KatrißautiJ
Figaro,kreivinkamaripalvelijajalin^^^^^^M^H

nan ylivarf.ija
Suzanne, krervittärenensimäinenkal

Personerna
Adolf LindforsSseinund Hr Swedberg

marineitsytja .b'igaronmorsian Olga Poppius|
Antonio, lirmanpuutarhuri,Suzannoii^^^^HHHH|

eno ja Fanchetten isa . . . .1Fanehette, Antonion tytär I
Cherubin, kreivin ensimmäinenhovi-^^^^^^^^Bpoika OlgaSalo^HBartholo, lääkäri Sevillasta ....Emil Falcl^BBasile, kreivittärenmusiikki-opettaja Kaarle HalmeMarceline, talouden hoitaiatar lin-

Asgerd, hans hustru Fru Bränder
Bera, hans dotter Frk Paldani Aleksis Eautio,

Ilma Tähtinen.Flose Hr Malmström,

Skarphedin, hans son Hr Hansson,

Helga,hanshustraTFlosesaotterFrußiegö
Koll, Asgerds fosterfar ....Hr Lindh.

Hr Castegren.

Ida Bränder,
nassa NaemiKahilaiuen,

Don Gusman Brid'oison, sovinto-oi-
Össur Hr Eiégo, Publikens stora favorit sedan många år fru

Ida Bränder uppträder i kväll för fö)sta gången un-
der denna säsong, efter ett framgångsrikt gästspel
under September' månad och förra hälften af Okto-
ber vid svenska inhemska teatern, som under denna
tid spelat dels i Åbo, dels iWiborg. Det är som
Asgerd iBrändes storslagna skådespel med samma
namn den omtykta skådespelerskan gör sin reentrée
vid vår scen. Det skall bli af stort intresse att se
den utmärkta artistenien uppgift, som så väl läm-
par sig för hennes stora talang. Vi förutspå såväl
fru Bränder som teatern en segerrik afton.

keuden tuomari ....
Doublemain, oikeuden sihteeri
PedrillOj kreivin ratsupalvelija
Oikendenpalvelija

Taavi Pesonen,
Oskari Salo.
Knut Weckman,
Eino Salmela.

Tordis, hans dotter Frk Holmlund,

Runolf, prest Hr Berlin.
Eyvind Hr Wetzer. Linnan palvelusväkeä. Kylan tyttösiä ja talonpoi-

kaiskansaa.Grane, en träl Hr Wilhelmsson,

Bönder med sina hustrur. Trälar och pigor Tapahtumapaikka Aguas-Frescas-linnassa Sevillan
luona.

Händelsen föregår på Island omkring år 1000,

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B Jaloppuu k:lo Vall»Börjaskl. r,30 och slutas omkr. kl. 10,15 e. m.

Alla dagar W A 4 & 1! 'IT c* to v*

ii^iiiiäa^iiiiiSii^^^^— wiener Damkapellet
IMX HL LOSSSL J?L.

Alla dagar
Aftonkonsert

från kl. 3 e. m. från kl. 8,30 e. m.

y\/lagasin du JVord. J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.

H. WICKELS
WMåiltL fyamftappor, jaequeiter, siéenvaror, ylletyger för

soirée, visit é Rvaréagséräßter.ARRAKS PUNSCH, Lagret komplett sorteradt
för emottagande af beställ-
ningar. Färdiga pälsfodrade
och vadderade rOtOllder,
billigt.

Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa våra kända
specialiteter till innevarande saison.torr och söt, prisbelönt med guldme-

Damskrädderi under utmärkt ledning.dalj vid många utställningar.

FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET GRUNDADT ÅR 1827
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vidDirektionen

BLontor INT.. 3Vi:^ag^si33.s^a,ta,xx 3\T:o 1.
Portmonnäer Juho Wirtanens AXEL PALMROOS Dekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader

m. fl. handslöjdsalster. Tillbehör för glödrit-
ning & snidning s. a. mönster, färger, färnis-

sor vax,m. m.
Beställningar emottagas med tacksamhet och ut-

förastill billigaste priser.

och Blomsterkort
finnas i största urval och till billigastePris hos

(iäOAFFAK. ViaafSx.
Lager af finp. äkta Viner,

0. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager afinhemska skodon,Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

Gognac, Likörer& Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320. finsk V^onstslöjdQtställningOskar Fröberg,

46Kaserneatan. Mikaelsgatan 1. Tel. 893.
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K-f-i r>i j_ o i il FörstaAteliern1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -r-i mj*\. *-* -r^ a -i-i. E. Stahlberg Ana,, *"%t£s^*g&£Si&'&?' im" FOTOGRAF.
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rkr^nC IWlsilmctr^m 1 Stort, modernt lager afL_Urt?nS IViaimSirOm. Kravatter, Kragar, Manchetter, Handskar,
Herrekiperingsaffär Underkläder, Hängslen, Resfiltar,^H

vis å vis Kapellet. Schlafrockar m.m. tilllMllisasii^^^Jpriser

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

yVlikaclsgafan 4.
Filthattar 10 mk. Silkeshattar 20 mk.

Café Vicforia.
Östra Henriksatan n m.
Helsingfors Charkuteri

dfichaelsgatan 2,

Säljer till billigt pris
Fet Sill, Delikatess Hvassbuk, Uleåborgs Iskällar
Lax, Nejonögon,Kraftkött, Svamp Anjovis, m. m

SOCIETETSHUSET
ORCUS BODEG A."

Goda, billiga viner serveras direkt från fat.
ikta viner på flaskor till afhemtning till moderata

priser

ORC U S
frukost och aftonrestauration. Kall buffet a la Ber-

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

mwmimmwmmwmmmwm

IIJäst blir ilängden alltidbilligast.||
r Kop alltid en

|EXCELSIOR" IIIså är Ni säker om att få en god maskin.||
i|Obs.! Den kända reela, liberala be-

II handlingen. Obs.!

iG^SÄe- Hjalmar Fellman M
iphafvareafExcelsiorde- #SS poteniCentralpassagen

Q
30
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30
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AXEN & HOLMBERGS SKRÄÖDEIUAFFÄR rekomiri

S JLLIUS SJÖGREN |
Miltaéltgatan 4 Central* hut.

Ylle- och frikoivaruaffär. \* Välsorteradt lager. Billiga priser.

IXi//örsäkringsaktiebolaget;

ixriTii
JSiffarsaßringar & JSifränior.
i Billiga premier — liberala för-

säkringsvilikor.

i Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp).

Specialitet:
'©^ ]VL©<a.ioiixsli. literatur M

8
r^^BNya vetenskapliga arbeten: j||

:r Grundbau af M. Strukel. ff>
Teknisk mekanik af Hj. Tallqvist. ||1

Fransk vetenskaplig o. skönliteratur. fe
Konst- och Pappershandel. r^i

'fflaseniusfia cfioManåefn
jSfo mottager i)renumerationa

|Möderne |
Jubileums årgång SS

-96
SS
vSfa Utkommer med ett häfte imånaden

J!!^ samt tvänne extra praktnummer tilljul och y^
\|f' midsommar. Pris pr årgång 18 mk 90 p., \y

hvilket äfven kan erläggas med 1mk 35 p. JM
:h pr häfte. ]b,

Hft.Ihar utkommitoch finnes tillgäng- Ä
/K "?t i

M 'ffiaseniuslia %^oSHanå@ln. M

Brandhårshusels f^esfauranf
rekommenderas

Souper a la carte.

Vsi^äåÉ
VAHUMfIRKg^^^M

\
SALON för DAMFRISERING &

CHAMPONERING.
Elin Sandahl,

HELSINGFORS.
Fabiansgatan 31

Filharmoniska Sällskapets
Tionde Populära Konsert
iBrandkårshuset.
Lördagen den 26 Oktober

"Program
Le Reine d'unOuverture till op

jour" . . . . Adam
Strauss
Schumann

Italiensk vals . .
Tr'åumerer' . . .
Scénes napolitaines
La Danse.

Massenet

La Procession et L'lmprovisateure
La Fete

PAUS
MignonOuverture till op.

Konsert för basun
Thomas
Gräfe.

Herr k. Eppinger
7. Sinfonisk legend *) Koszalski.
ILandets uppblomstring under Boleslaus regering
IIKrigsmarsch.

111 Kyrkscen.
PAUS

Tiuhinstein8. Toreador et Aadalouse .
9. Menuett för .stråkorke.-ster

10. Mazurka ur op. nHalka''
*j Se texten!

Boccherini.
Monjuschko

Konserten börjar kl. }/* 8 e. m

%sloßarf tffiajanus

Operakällarens restaurant & festvåning re
Grillparzer och musiken
Den 15 jan. 1701, altså för öfver

hundra år sedan, föddes Franz Grill-
parzer, den bekante dramatiske dikta-
ren, iWien (f 1872) och med anled-
ning däraf har hans minne firats på
åtskilliga tyska scener med festligt upp-
förande af hans dramer och med min-
nesrunor itidningarna. Det kan också
vara af intresse att, såsom tillhörande
en musiktidnings ämnen, kasta en blick
på Grillparzers förhållandetill musiken,
en konst, som icke var honom främ-
mande utan som var föremål för hans
stora intresse. Härom har den bekante
musikkritikern prof. Hanslick lämnat
oss två afhandlingar i sina böcker
Musikalische Stationen" (Berlin 1876)
samt Musikalisches undLitterarisches"
(Berlin 1889).

Grillparzer var icke blott en stor
vän af musik, utan han var däri äfven
grundligt bildad. Isin själfbiografi
berättar han hur hans mor gaf honom
undervisning ipianospelning innan, innan han
ännu kunde fullkomligt bruka sina le-
damöter.";^ Grillparzer togundervisning
i kontrapunkt hos Sechter och kompo-
nerade själf ett och annat. Med sin

lifstids-fästmö" Fröhlich spelade han
nästan dagligen a quatre mains och
tog äfven undervisningisång af henne.
För att lära sig sjunga från bladet be-
sökte han hvarje söndag Augustiner-
kyrkan iWien, och när en gammal
musiker i kören en gång sade till ho-
nom sjunger ju nu riktigt präk-
tig^från bladet'', så gladde det Grill-
parzer mer, än om man berömtnågot
af hans teaterstycken. Intressant nog
är hvad man berättar om honom, att

i skymningen brukade han fantisera
vid sitt piano och sjunga därtill hälst
verser ur Tliadfin och Horatius.

Grillparzer talade och skref ständigt
med stor hänförelse om musiken; den
var honom alltid ,,någonting heligt' öf-
verjordiskt". Instrumentalmusiken satte
han ifrämsta rummet, dock förklarade
han, att han vid sång kunde blifva
fullständigt underkufvad af människo-
röstens trollmakt. Då han något
mystiskt framställer skilnaden mellan
poesi och musik menar han att „poe-
sien förkroppsligar anden, musiken åter
vill förandligasinligheten" Kunde man
icke äfven om poesien påstå att den
förandligar det sinliga?

Eget nog var det att Grillparzer
hade en passionerad motvilja för Carl

M. v. Weber;han erkände honom vis-
serligen för ett poetiskt hufvud, men
musiker var han icke; Grillparzer me-
nade, att hos Weber fanns ej ett spår
till melodi." Nu hyllar man allt en
motsatt åsikt. Synnerligast föreföllho-
nom musiken till Euryanthe", Webers
bekanta opera, ;:afskyvärd och förtjänt
af polisförbud";iden hade välljudet
vändts upp och ned på" och det sköna
blifvit våldfört". Märkvärdigt nog
funno äfven Beethoven och Schubert
operan Euryanthe" frånstötande.

Emot Tannhäuser" af Wagner har
Grillparzer iepigrammer och satiriska
uppsatser yctrat sig vid olika tillfällen;
men „attiskt salt" träffade man just
icke idessa epigrammer. Han tyckte
att i denna operaen mager själ trädde
upp på scenen ikrinolin". Ien an-
nan sarkasm förklarar Grillparzer idet
han talar om Wagners München-period:
nNu har Wagner isin stormlöpning
mot allt det gamla blifvit en Lola
Montez för Miinchen".

Däremot ärade Grillparzer såsom sitt
musikaliska ideal kompositörentill Don
Juan". Han firade i ett tankespråk
Mozart som den störste tonmästaren,
hvilken alltid uppnår, aldrig öfverskri-

der sitt mål, hvilket var med honom
ett: det sköna1

En annan tondiktare, som Grillpar-
zer högt ärade, var Beethoven. Han
skref två tal för att firadenne snillrike
tonheros minne; det ena hölls vid Beet-
hovens jordfästnig, det andra vid hans
graf. ■ 'Ietta senare anbetaide hån
änörarne att låta sig uppbyggas af hän-
förelsen hos den store tondiktaren, som
blott traktade efter ett enda, hängaf
sig helt och hållet åt detta enda; utan
maka, utan barn och vänner,med föga
njutning af detta lifvet, hade han van-
drat här, den gudaingifne. till hvilken
de arma fördärfvademänniskorna kunde
se upp, om de ville tänka på sitt ur-
gprung och sitt mål.

Det är stortänkta, varmhjärtade ord,
som bevisa att Grillparzer riktigt fat-
tat betydelsen hos den störste banbry-
taren på tonkonstens område. Denna
hans obetingandevördnadförBeethoven
kan försona en med han stränga dom
öfver Weber. Betecknande iskalden
Grillparzers mun är att han tillerkän-
ner orden ien operas text mindre be-
tydelse än tonerna däri;

—
en opera-

komponist skall icke hänga efter ordeni
sin textutanunderläggademenmelodisk,
organiskt utbildad och afrundad musik.
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Ständigt välförsedt lager af allt, som till
ett välordnadt korfmakeri hör,finnes hos feenault & C:o|

I COGNAC Ié. <3t e vmann.I FörsäljningslokalerICrel^anteq 3, (Spei^nerts hus). Cel. 933. S. €spla-
plar\adg. 2. Cel. 928. Saluhallen 70 & 72. "k svVerldsberömda kvaliteter.1si

K
K

Original
Singers £>1

så
symaskiner-P hos

V. Grashoff. Medaljerna.aSILFVER
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I. W. NORDQVISTs Skrädderiaffär 52 Alexandersgatan 52
Rekommenderar sig i den ärade allmänhetens åtanke. Välgjordt arbete, ytterst billiga priser! *+~

CA F K BESTAUKAST
Östro, Henriksgatan1.

rekommenderas Tjögaktningsjullt
CARL JSÖIDESDEtSMCHöIVi:.
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Axel PilllPTeil Torr Genuine Arraks Punsch'""'— — — —
--g*j;A W Guldmedalj iParis 1889.

GAMBRINI RESTAURANT.

*

Oskar/ C* /
Levins/SL^ /

/ O // £7/iskyld
/»vP /

/» /RetommeDtleras
y^på detbästa.

iiffllll HELSINGFORS LACK & POLITUR retamnieras „
:ca 3U^V^ ?P lista Klass Badinrättning, wiadimrsgatan 32**" serverar alla moderna bad _)" w. \.ui)ueiij.m a,

Ä 11-Cjvi/exmontan \f |n gr g. Soifitiiosa
OLD JAMAICA RHUM CHAMPAGNE GEORGE GOULET
från Hoim-PitOU & C:o serveras å alla hotell och restauranter. Generalagent för Finland:

FRANS SJÖBLOM j:r, Helsingfors
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Så mycket är säkert; för poeten,
människan Grillparzer var kärleken till
musiken en god gåfva, ty tonkonsten
hade han att tacka för den mest ogrum-
lade glädjen i sitt annars ofta förbit-
rade lif.

Tannhäuser" iParis
Som bekant blef Wagners Tannh-äuser" imars 1861 vid förstauppfö-

randet iParis uthvisslad. Österrikiska
sändebudets gemål, furstinnan Pauline
Metternich hade genom sitt inflytande
vid Napoleon III:s hof genomdrifvit
att Tannhäuser" blef uppförd å Stora
operan. Furstinnan hade inbjudit Wag-
ner att gifva sin opera iParis;han
inträffade där snart därpå och erinrade
henne om löftet. Hon berättar därom
själf sålunda:

nPå en af hejsarinnanEugenieä van-
l'ga måndagsmottagningar, till hvilka
fursten och jag alltid voro inbjudna,
företog jag mig att bringa saken å
bane. Då kejsar Napoleondenna afton
konverserade med mig passade jag på
och yttrade: Ers majestät, jag har en

bön att framställa, men ni måste be-
vilja mig den." — Först och främst
måste jag få veta hvad den gäller,"
svarade kejsaren, men förmodlingen
kan jag bifalla den." — Det är fråga
om en komponist", svarade jag, en
komponist", af stortrykte, Wagner.. ."— Wagner, Wagner ..." återtog kej-
saren, jag har aldrig hörtdet namnet,
men omnigår iborgen förhonom.. ."— Hans operor nLohengrin" och
nTannhäuser" hafva i Tyskland haft
lysande framgång", fortfor jag, och
komponisten skulle känna sig lycklig
öfver att få framföra sina värk äfven
på Stora operan iParis." — Hvarför
icke", svarade Napoleon, om ni intres-
serar er därför." — ,,Mycket, mycket,
ers majestät", inföll jag. Nå, med
stort nöje", var Napoleons älskvärda
svar idet han vände sig till den när-
varande intendenten Bacciocchi medde
orden: Vi måste låta den här operan

hur hette den, furstinna? Tannhäu
ser" er 3 majestät!"

— Så var det
ja, hör nu Baccioochi, vi måste låta
Tannhäuser" bli uppförd å Stora ope-
ran. Drag försorg om att det blir
snart." Bacciocchi bugadesig och sva-
rade att han genast skulle ombestyra
detta.

Så skedde ock", fortfor furttinnan
i sin berättelse. ,,Repetitionerna be-
drefvos energiskt och första represen-
tationen af det tyska värket stod snart
för dörren. Vare sig nu att Wagner
Sjelf genom sitt nervösa temperament
och föga insmickrande väsen skaffat
sig flere fiender, eller att en allmän
misstämning mot kejsarhofvet var rå-
dande eller hade intrigerna bakom ku-
lisserna mot det utländska värket al-
strat en fientlig stämning, allt nog:
Tannhäuser 4i gjorde fiasoo och föran-
ledde skandal."

Uppgiften att Jockey-klubbeniParis
intrigerat, därför att ingen balett före-
kom i operan, förnekas; orsaken till
komponistens dåliga behandlingvar väl
af komplicerad art. Med undantag af
den präktiga intågsmarschen, som vann
stormande bifall, blefvo nästan alla
nummer utskrattade och uthvisslade.
Man skrek och hvisslade, de eleganta-
ste personer hade med sig hvisselpipor
eller blåste inycklar. Publiken befann
sig iett uppror, som väl knappast nå-
gon teater bevittnat.

jag mina vännerFlere gånger sändeM
till olika loger där Jarme^varstörst
för att be dem som sutto där iakttaga
en vänligare hållning. Förgäfves. Hr

Jules JaniD, följetonisternas dåvarande
konung, skref en följetong, däri han
bl. a. påstod att jag i vrede slagit
sönder min solfjäder mot logebalustra-
den. Detta hör till de många öfver-
drifter, som då berättades. Jag höll
mig alldeles lugn hela aftonen ehuru
naturligtvis bedröfvad. Men riktigt är
hvad jag då yttrade till en personnär
jag steg ned för operatrappan: Ni ha
au förhånat Wagner, men om 25 år

Iskall' man hälsa honom med jubel i
IParis!" Och jag har fått rätt."

Jetta år gick nämligen
B^annliänser" med stor snoWagners

cés öfver Stora operans scen iParis

<zo@b^m&

Notiser.

— Paris. Det berömda Conserva-
toire de musique härstädes, grundadt
den 3 augusti 1795, firade i år sitt
100-års jubileum.

Sedan 1671, då Lulli grundade den
kungliga akademien för musik och
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Jrofkort å 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, «le-
inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort,
ha ett godt kort i föreningmed billigt pris. Vänd Eder då till

Glogatan 3
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SOCIETETSHUSET.
Fredagen den 25 oktober kl. 8 e. m

Program
Waldmeisters Brautfahrt
Idylle, Walzer . . . . Waldteufd,
Waldconsert " . . . Eilenbevg.
Fröken Lilly Franck, chansonett och dansös
M:r Ybbs, komiker.
Frk. Theresia Hertzberg. svensk soubrette

Ballet Lusinski
FrancoiS & Margherita, eqvilibrister pä te-

lefontråd.

PAUS.
Mädchenträume
Tänzchen auf griiner Wiese

Keyl.
Eilenherg,

Upptr. At prestidigitateuren Max Röessner,I
enastående prestationer i salongsmagie. |

M:r Ybbs, komiker
M:me Alice Reine, ohanteuse lyri(|ue.

fröken Lilly Franck, sångerska o. dansös
Ballet Lusinski

Frk. Theresia Hertzberg, svensk soubrette
Slutmarsch.

Ändring af programmet förbehålles.
Sexor å laHasselbacken serverasimat-

salen å 2:50 prix flxe,

Inhemska och utländska CIGARRER
samt utmärkta

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

Alexandersgatan 48.

iuUjUyartalLI

Min son, spar icke på annonser och
du skall icke förlora därpå.

Franklin

Annonser

,9<&ro(}ram-dslaåQf"
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-

nonsören vid tillsägelse.
Taxa och uppgifter gratis.

Vänd eder då alltid vid annonsering till
Finlands enda

Annonsbyrå,
där Edra annonser billigt, bekvämt och

noggrant ombesörjas.

Programbladet
r en af de förmånligaste annonstidningarna ilandet,
tor Spridning bland den nöjeslystna och således äf-
;/7 köpstarka allmänheten. Ytterst billiga annons-
fqifter! Sändes gratis till alla annonsörer. Lös-
ummer iLaurents urbutiker och genom kolportörer.

W. AHLFORS
Kyrkogatan 11 Telefon 1001,

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtrafin )\rral^s punscVi.
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

och Likörer.

Parakan Salak Tee.

Parakan Salak Tee liar för sin ut- -
märkta qvalité och fina arom tillvunnit

-
sig allmänt erkännande och har å de se- -,
naste hygieniskaoch världsutställningar er-

—
hållit de högsta utmärkelser.

Parakan Salak Tee lemnar den stör- =
sta garanti ty hvarje köpareeger rätt att

-
kostnadsfritt låta undersöka, dess äkthet åhärvarande kemiska laboratorium.

Parakan Salak Tee försäljes härstä-
des iparti och minut underteck-
nad och hos nedanstående återförsäljare.

K. M. Brondin. A.Johansson.Axel Pihlgren. A. Holmström.
N. A. Turdén. Etholen & Isaksson.Fr. Nyman. p. Jäskelainen.X. Matrosoff. A. V. Henriksson.

KARL GÖHLE
Morra Esplanadgatan 37.

Generalagent förParakan Salak Tee
Onderneeming
Java Assam.

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HASBIKAR
säljas endast hos

"W. TAIr*F
N.JE/fplanarfff. 37
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ULLGARN
Virk-, stick-, kanava 8c stopp-
nålar. Bandkrusare. snoddtvin-
oingsmaskiner, spolmaskiner

Symiiskinsolja a 50 pennimed
flaska, 40 penniutan flaska.

Finaste henoljn a 60 penni
med flaska, 50 utan flaska.

Mi2Ea.elag-a.ta.3a. 2.
1Si. ?] £ Q T!

Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26.

Telefon 169,

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

Blomsterhandeln
Boulevardsgatan N:o 1.

rekommenderar sig för utförande af
bröllopsb11ketfer, teaterbuketter,
kransar, blomsterkorgar, bords-
dekorationer, m. m.

Rikt urval afblommande växter
samt dekoration&CUXterförbonings-
rum.

Barald "Wasasfjerna.

Nu inkommet:
Filthattar, band, sidenty-
ger, plysch ialla färger,
plymer, blommor m. m,

hos Firma

Alexandersgatan 9.

PARFYMER, TVÅLAR. SVAM-
PAR. PUTSPASTA, SILFVSRTVAL.
AMYKOS. DROGER OCH KEMIKA-
LIER M. I.BILLIGAST

DROGHANDELN
GLOGATAN 4

K. A.DAHLIN.

dans", hvilket namn numera förbytts
till nationellaakademien för musik och
dans", har Paris-operan haft 32 kapell-
mästare. Den längsta regeringstiden
tillfaller Eey, som förde taktpinnan från
1776 till 1810, andra åter ha endast
ett år varit vid makten. Imedeltal
komma vid pass 7 Va år på hvarje
kapellmästare.

— Renner, Josef, musikdirektör
kompositör af kyrkomusik, mest bekant
för återupplifvande af den tyska ma-
drigalen från 16 och 17 århundradet,
har aflidit i Regensburg, där han var
sång- och orkesterföreningens dirigent
och ibörjan af sextitalet grundade ett
musikinstitut, som han ledde till 1892.

— Hr Henric Ljungberg, som för
närvarande innehar engagement vid Se-
landerska teatersällskapet, hvilket om-
växlande spelar iGöteborgoch Malmö,
erhåller mycket beröm för särskilda af
honom utförda roller. Senast har han
uppträdt som Dick idet äfven hos oss
i höst uppförda lustspelet Bortbyt ing-
en", hvaröfver Skånska Aftonbladet
uttalar sig blandannat på följande sätt:

Hr Ljungbergs friska och lifligaspel
iden glade upptågsmakaren Dicks an-
strängande rol uppbar väsentligenstyk-
ket, hvilken har den goda förtjänsten
att det blir roligare med hvarje akt —
hvarmed dock icke är sagt att det hela
utmärker sig förnågon synnerlig kvick-
het. Hr L. spelar med all den ledig-
het och allt det oförbränneligtgoda hu-
mör som rolen kräfver.—

-I
—
l-

—

Hemgjorcia r>Ä^»yross©r
iaskar om 250st. å 2: 50 p

100 st. a 1:25 pt „
i 25 st. a

10 st å
35 p,
15 p.% n

hos Jacob R e in c k e,
35 N. Esplanadgatan 35,

Telef. 1388.

Obs.! Nu inkommet! Obs.!
Stort urval dofilar, kapplyscher, kapptyger, trikoer & chevioter.Svarta och kulörtaklädningstyger, flaneller & satiner. Krimtyg sam-met, sidentyger och Atlas.
Ylle underkläder för Herrar, Frunt. och barn. Hel och halfsidensamt ylle dukar. Handdukar, vantar,strumpor & korsetter, sidenband, snör-makerier, spetsar & garnityrband.

-A-llt till "billig-aste priser lios

G. Sergejeff.
3ST:ö -4MäiaelsgataaKT:o <£.

(Centrals nya hus).

Iedert intresse torde ligga:
att köpaSvenska TeaterPremie Obligationer,isynnerhet dåde erhållas
i sma manadtliga afbetalningar, med rättighet till hela vinsten underhela afbet. tiden (minsta afbet. B"mk 2) samt per kontant Fem dragningar
om året, först förekommande 1Not. och 1Dec. med hufvudvinsterKr.25,000ocli 30,000 jämte149 störreoch mindre vinster. Ingenkapitalförlusteme-dan underteckn. försäljer dem billigare pr kontant än amorterings (inlöse)värdet. Begär priskuranter och prospekt hvilka tillsändas franco. Köpperkorrespondans, äfven vid ingående orders mot postförskott samt per telefonN:o 221. Dragningslistor efter värkstälda dragningar gratis. Bekvämastoch fördelaktigasti
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Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexandersgatanN:o 11.

Angbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92

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

— -

SOCIETETSHUSET.

Lördagen den 26 oktober

Föreställning.

Ingen

NYA

Glasmagasinet.
3 Mikaelsgatan 3.

OLSSON k ALEXIZ.

3" O XX. .&._ S^.ITBHCIiIIS
„_„ , _.. Obligationskontor. Åbo.OBS.! Lämplig tid förköp till dessa dragningarjtedbara_agenter af alla samhällsklasser antagas

6. V.
Viner

ELLEN TAMMELIN,
Garn- och Stickningsaffär

S. Esplanadgatan 8
Vålsorteradt lager af Ullgarner

samt Strumpor och Ylleunderklä-
der m m. förFruntimmer, Her-
rar och Barn till billigastepriser.

Alla slags Stickningsarbeten

utföras efter beställning fort och
billist.

Spirifuosa
4 Wilhelmsgatan 4

Telefon 1803

Carl pergroth.
Alexandersgatan21.

T,11SS.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
till billigaste priser.

2!h-

AflVnht IHI\I Il\lP VieehäradShöfding, Utf jUfSka ° Ch affärsuPPdr^ **« och säljer aktier S
MilImfl l lilill V11. VIT u. t ai . och vardePaPPer: ombesörjer patentansökningar och re-11U1UJMU UUIIII UfillliJUUllU, Helsingfors, Alexandersgatan N:o 52 gistrering af varumärken iFinland och de flesta andra land.


