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Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
El SPENNERTinSPENNERTs

sadelmakeriaffär Utgifves hvarje söndag,onsdag och freda*. Varastossa.
N:o 31. Söndagen den 10 November 1895.

i

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 10 November 1895,

kl. 7,30 e. m.

För 4:de gången

Katakomberna.
Lustspeli4 akter af Gustaf Davis. Fri öfversätt-

ning af Frans Hedberg.

Personerna
Excellensen, baron von Oester-

gard,hus ochstatsministerHr Ahlbom.
Malrina, hans fru Fru Bränder
Christof von Nielsen, hofkam-

Hr Castegren
Fru Riégo.

mar-president
Irene, hans dotter
Nastja Worowieff
Baron Georg von Ruding, hof-

Frk Holmlund.

Hr Hansson,rättsnotarie
Sikert, direktör i hofkammar

arkivet
Bohrman \ tjänstemän/Hr Swedberg.
Dr.RichardMayregg/ iarkivet \Hr Berlin.
Grefve Döhnfurt.hofrevisor . .Hr Wetzer.
von Löhnke,hofadiunkt ....Hr Henning-.
Konsul ron Rehl Malmström.
Jella, hans fru Fru Grunder

Ann? } deras döttrar ■

Schniieg, hofamanuens.
Blimm i
Dunsel \ vaktmästare .
Sträck JTavass, Nastjas betjent

JFrk Gerasimowitsch
\Frk Stjagoff..Hr Linclh.
(Hr Eiégo.
■JHr Nyström.(Hr Johansson.
.Hr Beckman.

1| J* &
,4»*-**
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Ernst Ahlbom

Det är sällsynt att en helt ung skådespelaremed
förkärlek spelar gamla gubbrtiller och ännu sällsyn-
tare att han kan ge fullkomlig illusion vid lösande
af dylika uppgifter. Så är dock falletmed hr Ernst
Älilhom, en af vår svenska scens duktigaste förmågor.
Under denna säsong har publiken ännu ej varit i
tillfälle att beundra hr Ahlboms stora begåfning åt
detta håll, men vi påminna oss ännu lifligt do gubb-
gestalter den unge skådespelaren skapade senaste
vår och framföralt deiFjärilsstriden" ochAdvokaten
Knifving". Det är att antaga attden unge, sin konst
varmt hängifnc, konstnären i en snar framtid åter
får pröfva sina krafter på störreuppgifter, än hittills
varit honom förelagda.5

lä

Balgäster,Hoftjänstemän.
Handlingen föregår i en nordlig residensstad. Tiden

den närvarande.

Börjashl. 7,30 och slutas onikr. kl. 10,30 e. m.

Alla dagar TPf A f p 1 W A Tn Alla dagar
Middagskonsert wiener Damkapellet

* Aftonkonsert
från kl. 3 e. m. MIKLOSK J±.

J. H. WICKELS duyWacjasin J. F. Lundqvisfs
"pälsmagasin.WM&astä» H)am£appor, jacquetier, sséenvaror t ylletyger för

soirée, visit S Rvaréagsårä/iler.ÄRRARS PUNSCH,
Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända

specialiteter till innevarande saison.

Lagret komplett sorteradt
för emottagande af beställ-
ningar. Färdiga pälsfodrade
och vadderade rotonder,
billigt.

torr och söt, prisbelönt med guldme-

Damskrädderi under utmärkt ledning.dalj vid måriga utställningar

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

Kontor3XT. IVflEgtigetsi3asga.ta.ix3XT:c> 1.

Portmonnäer
ho s-Glog-atan N:o 1. l:a trappan. Telefon JN:o iyö4

framhåller sit? lälhihida atelierförutffiraiulet af smakfulla khidnhiy
(1(11 or/i IiitIttl^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m

och Blomsterkortfinnas i största urval och till hilligaste
Pns hos

! tor beställningar till landsortenbe/tö/res endast ett iät-

tittande pro/lif. ______^^^_^_——__^_^
Oskar Fröberg,

46Kaserngatan.

Juho Wirtanens khlSKOAFFAK. Lager af fin?, akta Viner,

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

Välsorteradt laser af

Viner <k Spirituösa 2.-JQÖ. Henriksgatan N:o 3.
Störstalageraf inhemskaskodon,Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

Cognac, Likörer & Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320 «&

"^^-11— g"3t priser.
111. fl. T 1 IT P " 1 71 00nidning finsk J\pnsfsföjdUfsfäffningJosef Wiberg, Dekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader

handslöjdalster. Tillbehör lörglödritning& si
: önster, färger, färnissor vax m. m.

Beställningaremottagas med tacksamhet och

Möbeltygsaffär.
Järnsängar och madrasser.

Kullgardiner.
Fjäder och dun.

Tapetserarearbeten till billigaste priser. Mikaelsgatan I. Tel. 893N. Esplanadgatan 37
(.Vanliga priser. PnsbelöntiParis.) -wri /^m/~\ *-** T-\ Sk. "*-i
.Billiga priser. 6 mk pr duss). Jh III C }(T K A |V

lexandersgatan 17.
"*" ■*■ V-^ V-« J.V J..E. Ståhlberg ffiiä?
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SUOM. TEAATTERI.

näytellään

KOTOA POIS
Henkilöt

Sunnuntaina Marraskuun 10 p:nä 1895

1-miytöksinen navtelma. Kirjoittanut MiiTiii^Tär^Suomalainen ill ul m
—

i^^^M

Penttinen, kauppias. . .
Kouva Penttinen
Fanny, heidän tyttärensä .
Xiikka, heidän palvelijansa
Ahlbom, kaupjrias
Rouva Ahlbom
Lindeman, kultaseppä. . .
Kouva Lindeman
Bank, maalari
Kouva Rank
Fellnian, tehtailija, . . . .
Broberg, lääkäri
Ilma Ahokas, postinhoitajaPöllis

mäellä

Aleksis Eautio.
Naömi Kahilainen,
Olga Poppius.
Urna Tähtinen.
Emil Falck.
Olga Salo.
Taavi Pesonen.
Mimmy Leino.
Knut Veckman.
Hanna Terve.
Konrad Tallroth.
Oskari Salo.

Maria Rangman,

WIENER MODE-SALON

AXEL PALMROOS

Oiionlin
Jonathan .
Toupart .
Lazaroritch
Lachapelle
Claire . .
Rouva Toupart
Kouva Lahorie
Deborah . . .
Gabrielle. ..
Jenny . . . .
Jean

Ovet avataank:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo VaB ja
loppuu k:lo 11.

JStord.

Voimakkaita naisia.
(Les femmes fortes).

3näytöksinen ilveilys. Kirj. V. Satdou.
Henkilöt

Aleksis Rautio.
Knut Veckman.
Taavi Pesonen.
Kaarle Halme.
Konrad Tallroth
OJg-a Poppius
Olga Salo.
Naemi Kahilainen,
Mimmy Leino.
Ilma Tähtinen.
Helmi Talas.
Eino Salmela.

från kl. 8,30 e. m.

Cf VI i 1 T M F^nlanadd 31 l--stakl.Fotogr.ateher.Ele- -=wIforhällande till arbetets
; \f ITrT»OTI f\ g\ flI r =>" '

gaata porträtt ivisitkortsforiuat qTalité. obestridligen lägsta pri*
J A « ±>* JL C^li-Vlfc^AXX, Aws;. O nåls. pr dussin. sen iHelsingfors.
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Iahaha *\i!<-» Iw%«■»**»>*, tnr». \ Stort, modernt lager af
LOrenS iVlalmSirOm Kravatter, Kragar, Manchetter, Handskar,

Herrekiperingsaffär Underkläder, Hängslen, Resfiltar,
vis å vis Kapellet.

' SchlafrOCkar m.m. tillbilligastepriser.

AXII & HOLMBIRGS
SKRADDERIAFFAR rekommenderas

SKILNADEN N:o 4.
Operakällarens restaurant & festvåning re

OofBSS

£ JULIUS SJÖGREN |
jlikavlsgatan 4 Centralt hus. %

» Ylle- och frihofvaruaffär.|
J* Välsorteradt lagrer. Billigra priser. %

KS&£

Ju/försäkringsaktiebolaget
E TBA.KAL

JZifförsåRringar & £if räntor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvilikor
Ri'l*e2pS

Utställning
hos

jA^a liindholm,
Michaelsgatan 5.

V^ /v\ /tN /?s /^tX ,-ff^. ■^T^ fffjl 'ilTj' 'ffV' f^j" >^'
x±^ v4J> 'säJ xi-^ si^ v:->- Ik-';>1k-';> \i> "■<.-'->" C-*-^ \iy V-y

I Hagelstams bokhandel. M
(Hotel Kamp).

specialitet:
I3VCeca.ioiia.sls. literatur|

Nya vetenskapliga arbeten:
|r| Der Grundbau af M. Strukel.

Teknisk mekanik af Hj. Tallqvist.
Fransk vetenskaplig o. skönliteratur. !©

Konst- och Pappershandel. fr}

I:sta Klass

Badinrättning
Wladimirsgatan 32,

J. W. Engberg.

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.

Brahms
Selmer.

Brandkårshusef i^esfauranf
erasrekommene

$ouper å carte.

\ W^ /Ä <# \\ W c\

Uti J. F. Sjöbergs
Vin- & Spirituosahandel,3, Trekanten :), f. d.

Spennorts hus. Extra fin-flna 17 & 20 åriga Cognacs
sorter på 1/1 1L 1/i x /s fl- fi*1 JamaicaRum, Likörer,
Viner & punscher af alla slag.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors,

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
Rekommenderas för Rökare.

HEMGJORDA PAPYROSSER

till högre priser
ta. KARAKOS.

Tobakshandeln Brunsgatan 11

Café Vicforia.
Östra Henteaian 13. Tel. 1866.

Barnqaraeroben.i
H*:Unionsgatan 28 telf. 1968

■■Lageraf Goss- & Flickko-
<^s

-%-I^HBeställningar emottages afp
pt alt som till en barnekiperingfp

wmmmmmmmwMWåmw
SOCIETETSHUSET

ORCUS BODEG A.'
Goda, billiga viner serveras direkt från fat.

Äkta viner på flaskor till afhemtning till moderata
priser

frukos^ocr^artonrestauration. Kallbuffet ala Ber-
lin och Servering a la caite hela dagen

Öl på seidlar m. ni.

ff ]3äst blir ilängden alltidbilliglsU||
Köpalltid en

j „taltLSIOR" y
|||så är Ni säker om att få en god maskin.||
|a|Obs.! Den kända reela, liberala be-|!B

handlingen. Obs.! ||j|
lpGeneralagent och inne- Hjalmar Fellman Wk
mhatvareafExcelsiorde- W^Zfö8 PpoteniCentralpassagen

30
CO>
30

en
oso

m

(DO>
m

"l-l

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.

Filharmoniska Sällskapets
Sextonde Populära Konsert

i

Tisdagen den 12 November

Program
Akademisk Fest-OuvertureM
Scene funebre Xy) . .
Recitativ och Aria ur op.

(Hr Oscar Lomberg.)
Sadko", tondikt Rimski Korsakof)

PAUS

Eine Nordisohe Hee:Ouverture
fahrt" Hartmann

LeoncavalloG. Prolog ur op rPajazzo" . . .
(Hr Oscar Lomberg.)

7 Preludium och Fuga Bach-Abert,
PAUS

Berlio.8. Marsch ur .. i
9. Entr'act ur op. Mignon'" . . . Thomas
10. Czardas ur baletten ..Coppelia" .Delibes.

Konserten börjar kl. V28 e. m

zffiajanus.
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Wagner som dramatiker
Intryck och reflexioner af en svensk

mthvagnerian

IMozarts opera är mellan de afrun-
dade musikstyckena plats beredd för
dramat; Wagner, som stäadigt för or-
det drama" på tungan, dödarigrund
och botten det dramatiska elementet i
..totalkoMtvärket".

för att imusikaliskt af.-seende göra
ett åtminstone skenbart helgjutet och
något så när fylligt intryck, kräfver
Wagner3 metod af fullständig genom-
komponering i afseende på anläggnin-
gen af det hela de tänkbarast breda
lyriska situationer, hvilkas „dramati-
ska" grundläggning,afslutning och hop
kedjning med hvarandra sker på det
mest knapphändiga, brådstörtade sätt
gencm till arten mera episka, primitivt
enkla tilldragelser i stället för genom
psykologikst utarbetade, vidlyftig^och
omsorgsfullt motiverade, ihö^H^flgre mening
dramatiska viljehandlingar.

..Motivernas förtätning" är den fras.
med hvilken Wagner för sig själf och
andra öfverhöljerbortfallandetaf egent-

ligen dramatiska motiv och deras ersät-
tande med episk slump och den blotta
nervösa känslostämningens herravälde.

Vidare kräfver genomkomponeringen
iafseende på textens detaljbehandling,
då ju musiken skall slafviskt följa or-
den, att ihvarje replik om möjligtplats
beredes för utbredning ochutklingande
af känslolif. Detta fordrarnedtryckande
af det logiska sammanhanget och det
värkliga, realistiska, dramatisktbetydel-
sefulla innehållet i orden till ett mini-
mum, som så litet som möjligt syssel-
sätter uppmärksamheten, medan en obe-
gränsad mängd af iorden på konst-
gjord väg inproppade bibetydelser och
antydningar lemnar fantasien fritt spel-
rum att oupphörligt från den gifna si-
tuationen sväfva ut till altmöjligtmel-
lan himmel och jord och därifrån hemta
näring tillmusikaliskakänslostämningar.
De af Wagner tidt och ofta använda
soristiska knepen att öppna utväg till
anbringande af sådana stämningar äro
ienlighet härmed meningslös dunkel-
het och hopande af ofta ur logisk syn-
punkt hvarandra upphäfvande idéasso-
ciationer. Medan musiken, såsom han
uttrycker sig, sträfvar efter den hög-
sta dramatiska bestämdhet", blifver det
ihans konstvärk faktiskt ordens upp-

gift att värka halfc musikaliskt genom
att öppna mystiska afgrunder. där in-
genting kan klart skönjas, där form-
lösa,otygladestämningar,saknande rigt-
ning och mål, drifva sitt spel utan att
komma till den harmoni och det lugn,
som iden rena, ..absoluta" musiken den
stränga formen förmår ge åt de mest
upprörda känsloinnehåll, utan att å an-
dra sidan komma till den lösning och
rening, känslostämningarne ernå i det
egentliga dramat, där de bindas och
ledas af konsekventutveckling afhand-
ling och karaktär.

Medan Mozart ger handling, text och
karaktärer sin fulla rätt och med af-
rundade melodiergeross lefvande, kom-
plicerade, intressanta människor, har
Wagner, som iteorien sätter nämnda
musikdramats" element på piedestal, i
praktiken neddragit och degraderatdem:
handlingen till lös, ointressant slump,
texten till oformlig, ofullgången lyrik,
karaktärerna till marionettstaffage uti
landskap

Landskapsmålning medstaffage:detta
är emellertid kärnpunkten iWagners
konst eller åtminstoneihans begåfning.
Uti skildringen af natur-, situations-
och bakgrundsstämningar ger han sin
bästa konst, och när han låter dessa

stämningar utan förorening af dunkel
symbolism klart afspegla sig iprimi-
tivt enkla, rent passiva naturer, lyckas
han momentant ge oss en blick in uti
det ..rent mänskliga'', som, när det hos
Wagner skall förvärkligas ihandling,
i regeln ter sig som fulländad karak-
tärslöshet och rå brutalitet.

Ju mer den lyriska stämningen och
i synnerhet sagostämningen äro öfver-
vägande i Wagners värk, desto mer
har jag vid åhörandet af dem blifvit
gripen; ju mer den pseudo-dramatiska
handlingen träder i förgrunden, desto
mer har jag varit likgiltig eller rent
ut plågad. Af Tannhäuser har jag
aldrig (ej ens då jag såg Niemann i
titelrollen) haft ett tillnärmelsevis så
starkt intryck som af Lohengrin. Af
Kibelungenring harGötterdämmerung,som
af Handslick fått ett relativt berömsom
mera dramatisk än de öfriga delarne.
på mig just på grund af mängden af
ofullgångna och misslyckade dramati-
ska ansatser gjort det mest motbju-
dßnde intrycket. ITristan finner jag
för min personliga del den första ak-
ten, allmänt erkänd som mera „drama-
tisk", oerhördt mycket tråkigare än de
följande. De scener, som stått sig bäst
vid upprepade åhöranden, äro Tristan

DC
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■■■■ib11 ii,. M rW* ri* M W7l w» mT är odisputabelt HelsingJor
M M^i MJ M MjJ M%j I^l San*a och omsorgsfullt retou

Glogatan 3

5 billigaste Fotografs-AfeMer. F
scherade visitkort. För blott Fmk 1
behöfver icke vara förenadt med h
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MPitilnrpii orr Senuine rraks ?uasch
llliiyiUll Guldmedalj i Paris 1889.
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Generalagenter för
de ledande velocipedfirmornaiEngland

velocipederna
äro de modernaste i marknaden; säljas

endast hos

mm TCWRN3I k M.
LONDON & HELSINGFORS.

Ständigt välförsett lager af allt som till ett
välsorteradt korfmakeri hör, finnes hos

J. Neumann.
FA IIItik

MumiebergNio 5. Telefon 1334.
Försäljningslokaler:Trekanten 3 (Spennerts hus) tel. 033. Södra

Esplanadgatan2. telef. U2S. Saluhal-
len 70—72-

hos

f Ml
,I^o oiriQ©rs

V. Grashoff.
39. NorraEsplanad-

gatan 39
Äldsta symaskinaffär

i Finland

Carte dor.

CHAMPAGNE.

IT^enault & C:o|
r>] KS

COGNAC1
Sä Verldsberömda kvaliteter.$3

)
Medaljerna.IjSILFVER
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SflOerstrftms Cafe k Restanrant
Östra Henriksgatan N:o i
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Gambnni Restaurant.
Helsingfors.

LACK & PO-
LITUR

rekommenderas
Fabrik

17 Mikaelsgatan 17 Holenegatan

OLD JAMAICA RHUM CHAMPAGNE G
från Holm-PitOU & C:o serveras å alla hotell och restaurantei

■§

på sjuklägret och Isosde.-s kärleksdöd,
tvänne patologiskt psykologiska skil-
dringar, så odramatiska som möjligt.
Att afslutningen af den förraär af ko-
lossal teatralisk efekt, vill jag ej be-
strida, men jag måste däruti se just
ett lysande bevis på skillnaden mellan
det teatraliskt och det äkta dramatiskt
värkningsfulla. Uti Melstersinger, som
både ihandling och karaktärsteckning
står det vanliga dramatnärmast, är jag,
kanske just på grund af den ivissa
afseenden uppnådda realistiska illusio-
nen, plågad af den så att säga öfver-
naturligt onaturliga, osunda, oeThörda,
massiva, i dåligmening äkta tyska sen-
timentaliteten. Så snart emellertid äm-
net viker af in på sagans område, har
jag ej längre motståndskraft mot Wag-
ners sentimentalitet: vid denigrunden
löjliga scenen med drakens död iSieg-
fried har jag fått tårarneiögonen,och
ännu mera rakt till hjärtat gick mig
svanscenen iParsifal, iall sin enkel-
het kanske det finast känsliga Wagner
har skapat

Är det ej en omedveten logik, som
drifver Wagner att i titlarne på sina
värk öfvergifva den i de teoretiska
skrifterna förhärskandebenämningenmu-
sikdrama och hamna vid benämningen

festspel? Har Wagnera konst med dra-
mat annat gemensamt äa te&terspelet?
Är han ej störst ocli ädlast, där han
närmar sig sagospelet, som ju får detta
namn därför att man där bortläggeralla
fordringar på högre dramatiskt samman-
hang och dramatiskt lif för att låta fan-
tasien fritt drifva sin lek, obunden af
realismens oböjliga logik å ena sidao,
men också af all symboliserande ten-
dens å andra sidan. Är det en tillfäl-
lighet, att den ende wagnerian, som
haft obestridlig framgång,Humperdinck,
är också den ende, som kastat alla fal-
ska pretentioner på dramatik och filo-
sofiskt tankedjup öfver bord och reso-
lut åtnöjt sig med den rena, enkla, ten-

dens- och symbolismfria barnsagan. Har
wagnerismen här funnit sitt rätta fält,
där den kan ge oblandadkonstnjutning?
Ledmotivssystemet, obetingadt löjligt
.-åsorn schablonmässigt etikettsväsen på

personer och ,, förtätade"
motiv i svärd-, ring- och dryckesform
m. m., är ju ilyriska stämningsskild-
ringar på sin plats och blott ett annat
namn för tematiskt arbete, och torde
äfveniegentlig mening såsom etikettsv-
äsen" kunna åstadkomma äkta värk-
ningar ihumoristisk stil. Liksom Ho-
meri stereotypa epitet äro af ypperlig

värkan iepiken, som arbetarmed oför-
änderliga karaktärer utan den utveck-
ling, vi fordra uti tragedien och det
högre skådespelet, torde ledmotivet ha
en värklig uppgift att fylla uti de ar-
ter af operan, som motsvara det stili-
serade lustspelet och det fantastiska sa-
gospelet, där vi också fördragaoförän-
derliga personligheter; det är ju den
vanligaste formen af komik, att en ka-
raktär visar absolut oförmågaaf anpass-
ning efter olika situationer.

Gluck dödadeoperaserianochberedde
plats för den högsta utvecklingen af
den italienska operan: den Mozartska,
humoristiska buffaoperan. Liksom det
lätta, ofrivilliga draget af komik iden
afmätta högtidligheten hos Glucks pe-
rukbjeltar efterträddes af den fria, lef-
vande, karakteristiska humorniMozarts
skapelser, kanske Wagners skrufvade
patos kan luttras till ren humor ien
mera moderntromantisk stil och sålunda
det ..rent mänskliga" ien annan me-
ning förvärkligas, än Wagner tänkte
sig, då han med detta uttryck beteck-
nade hvad vi kallasjukligt hållninglösa
personers hysteriska känslombrott.

Det storslagna, djupt allvarligahar
aldrig nåtts genom hopande af rafine-
rade medel, så som Wagner sträfvat

att göra. Försökenatt förena Michel-
angelos formbildning med Tizians yp-
piga färg förde till osmaklig monstruo-
sitet. Uti mer underordnade, dekora-
tiva uppgifter kanfantasienlättare fråssa
i förenad färg- och formrikedom utan
att förfalla itom, innehållslösanspråks-
fullhet. Den till medlen rikaste, mest
raffinerade, mest sammansatta konstar-
ten, operan, har kanske sin ädlaste, re-
naste uppgift iden enklaste, naivaste,
anspråkslösaste arten af ämnen, hvare-
mot det djupaste, starkaste patos kan-
ske finner sitt sundaste uttryck i de
mest stiliserade, återhållsamt förenklade,

abstrakta'' formerna af ..särkonsterna

>^@K<

Notiser.
— Mario Praga, förf. till det här

så omtyckta stycket ..Förrådd", gjorde
förravintern lögalycka med sin Sköne
Apollo-', tänker nu taga revanche med
lustspelet ..Titeljagt". som inovember
skall uppföras å AlfieriteaterniTurin.
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,4;5O (profkort å1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
|.° mk inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort.EJ1 Ni ha ett geclt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder då till** öra.

J. C. jVtaexmontan Vinpr &
Innehafvare: E. Nyberg.

Nya Rak & FrisersalongenKORSETTER 5Herman LindeliK
Specialaffär

på beställ-
rekommenderas till allmänhetens benägna hågkomst,

25 Norra Esplanadgatan 25.
invid Waseniuska bokhandeln.

JSTytt!! J*»tentkra«£ar
användas vid klippniDg lör undvikande af hårets ned-

Ij\rtist~&
I Apparater & mönster

ning och
lager

11, Lindfors, fallande på halsen.
OBS.! Annonserna i taket

för Glödritning.
Mönster m. m. R

för löfsågning. Ed. Wahrt.

Waseniuska Bokhandeln.
Genera

FRANS SJÖ!
agent för Finland:
3LOM j:r, Helsingfors

ATE LI
Glogatan 3

lirituosa.

ORGE GOULET

R W -^jn



Största specialaffär i Lampor. Husgerdds- £ Költsartiklai
€ngelska 3ärnsängar & ftladrasser, järnvägnar, m.m.DDrtDCD PBårP" Hutik: Alexandersgatan 34.

unUUtin Ullnrr, Kontor Fabiansgatan 14
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SOCiETETSHUSET.
Måndagen den 11 November kl. 8 e. m.

konsert k )\Jtonjöreslällniag.
Program

L I"2. Musikuummer.
3. j
4. Frk. Theresia Hertzberg. svensk s

,ijäi)gare.|Herr Ludvig Tellheim,Wiener kuple

6. Frk. Wanda Wandina, förvanulingeartiat

Ballet Lusinski
PAUS

8. Musiknummer
Two Brothers Brians & Amors, utomordent-

9. liga parterr-akrobater, med flera dubbel-
saltomortaler.

10. Frk Wanda Wandina, dansös
Herr Ludvig Tellheim, förnämsta Wiener-

kuplettsångare.

12. Frk. Theresia Hertzberg svensk soubrette
BalletLusinski. Obs.! återstå endast 3 aftnar

16. Slutmarsch

Ändring af programmet förbehålles.
Sexor å laHasselbacken serverasimat-

salen å 2:50 prix llxe.

Inhemska och utländska CIGARRER
samt utmärkta

PAPYROSSERHEMGJORDA
iG, A. NYSTRÖM & C:o's Tobakshandel

Alexandersgatan 4;

Balettsällskapet Lusinski

Publikens favoriter, balettsällskapet Lusinski.
som under närmare tvänne månaderunder ständigt
stigande bifall uppträdt å Societetshuset, har om tis-
dag sin recett. Det är onödigt att vippmana publi-
ken att uppvakta sina favoriter å deras hedersafton,
den går dit af sig själf. Vi förutspå en storm af
applåder och ett störtregnaf blommor.

W. AHLFORS
Kvrkogatin 12. TeUfoo 1001.

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtrajin )\rra^s punsdv
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

och Likörer.
■BB

pare
rande

kha

Sadelmakare 8 Tapetserare affär
13 Lilla Robertsgatan 13. Telef.1956.

Förfärdigar på, beställning alla] till
yrket hörande arbeten såsom Seltyg,
Rese-artiklar, Madrasser, Fotografiapparat-
fodral m m. m. m. samt försäljer fär-
diga arbeten af egen tillvärkning till
de billigaste pris. Reparationermot-

Högaktningsfullt
M. ir.Pirtkanen.

Sadelmakare & tapetserare.

Ang. Ludv. Wwa
Mineralvattenfabrik
Helsingfors,Alexandersg. 26

Telefon 169

Ständigt lager af

Dagligenfärsltt
Wiener Kaffebröd,

Graham- & Avéna-skorpor

)\lex fischerHögbergsgatan21
FilialHögbergsgata

Paraltan Salals. T?e©.
märkta cnraUt^ocl^lina
k-11 har :^H

ogsta
kan S:

äkthet å harva
a Laborat

es i parti och minut
"erförsäljare.

K. H. KroiKliu
Axel Fihlercn

Timlén
A. Holmström.
Etbolen k lsnlcsson
I'. .Tiiskcläincii.
A. V. Henriksson.

Fr. (fyman.
N. Miitrosoff

KARL GOHLE
Norra
eralagent fur PatakanSalak
Onderneeming, Java Assam

dir&fpappor

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL

Houvin- î^L.J „

HANDSKAR
W. TAHT

N. Esplanadg. 37

ULLGARN
Zefir- & Kastorgarn. Macram 1̂
virkgarn, Fiskargarn. Märktråd
& Rulltråd Barnkostymer, Trö-
jor, Strumpor, Damasker —

Cognac, Rom

Likörei
Unionsgatan N:o 17
Hjelt & Lindgren.

YKOS, DROGER OCH KKMIKA
IM. BILLIGAST

GLOGATAN 4

K. A. DAHLIN

ter träfiadt aftal med fabrikanten säljes numi
L.Lublins

FLOSS APPARAT
till fmk 8 & 5

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

K. F. Winter
Ktt&erityatan 48,

Obs! Undervisning gratis (äfven ihemmen)

Pälsvaror. Werner Hedberg Ferd.Björklunds
Glas-, Spegel-stort urval! JJilliga priser!

JM. Fazer
Alexandersgatan 38.

och

*£afvolram~
Vin-,.Frukt-,

Delikatess- &
Kolonialvaru-

handel.
6 Skilnaden 6.

Observera!
Begär alltid den för vintern 1895—1!

utkomna nya katalogen hvilken jan
896

des gratis o. franco

IL Jokelas er Prev

30,000 kronor (Fmk 42,000)Skrädderiaffär
Ö. Henriksgatan 3. Telef. 1333 ranter c

Utländska & Inhemska
Obligati

Nouveautés,

6. W. Helander! <§«sfc/ Sr&fHHIi Viner Försäljningafall

Skodonrasnuieri-
alster. Spirituösa At (

specie ömma fötter4 Wilhelmsgatan
Telefon iBo^i. "Wladimirsgatan i

ELLEN TAMMELIN
mi Carl pergroth.

Alexandersgatan 21.
S. Esplanadgatan 8| Finlands AllmännaB Slöjdföreningsbutikii Strumpor och V Cognac,

Alexa
Hi Rom och

i^jpjj Likörer
till billigaste priser
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Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

Alexandersg-atanN:o 11

SOCIETETSHUSET.
Tisdagen d. 12 Nov. kl. 8 e. m.

konsert k )\jtonjöreställning.
Program

1. Ouverture Keler-Bela
2. Tänzchen af griiner Wiese ...
3. Walzer Waldt
4. Frk. Theresia Hertzberg, svensk soubrett
"). IHen- Ludvig Tellheim, Wiener kuplottsangare |
6. Frk. Wanda Wandina, torvandlingsartist

Ballet Lusinski

PAUS
8, Zigeunerleben Eilenberg

Two Brothers Brians & Amors, utomordent-
9. liga parterr-akrobater, med flera dubbel

saltomortaler.
10. Frk Wanda Wandina, dansös,

Herr Ludvig Tellheim, tornamsta Wiener-
kuplettsångare.

12. Frk. Theresia Hertzberg, svensk soubrette.
Ballet Lusinski

14. Slutmarsch,

Ändringar af programmet lörbehalles.
Sexor å laHasselbackenserverasimat-

salen å 2:50 prrix flxe

Ängbokbinderi
14 Eriksga

Kontorsboksfabrik,Linje
tonage & Askfabrik, Ät
fordring, Reklamskyltar

Nu inkommet:
Filthattar, band, sidenty-

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

H.ELLMIN
Alexandersgatan 9.

Hemgjorda papyrosser
iaska)' om 250 st. å
i „ „ 100 st. å

ill.

Fabriken FKWIX
[tan 14 Tel. 92
Iringsanstalt, Bokbinderi,Kar-
lelier förplansch- & kartupp-
Im. in.

tapstserare

/&-

Iedert intresse torde ligga

T. Winter

Skilnaden 19,
Tel. 1870,

utför

väl och billigt.
Obs.! Gariuppsättni

95 st. a
10 st- å

Jacob
35 N. Esplanadgatan 35,

15 Alexandersgatan15

tapetserarearbeten

2:50 p
1: 25 p

35 p
15 p.

R e in c k e,
,388.

Handel.
Telefon 158

n t

åfWn^Qt IHW åWl IMP VieeharadShöfding,
"

JUr!diSka ° Ch affä"PPdr^k^ och säljer aktier
Hl IK fl il 1 ill fl 11, VIT u , a. a

och vardeP^PPer; ombesörjer patentansökningaroch re-11U!UliUIUUlJil UI111VJJU UllU, Helsmgfor., Alexandersgatan N:o 52 glBtrMlng af varumärken,Finland och de flesta andra land.


