
10 penni.

ctrogram~<fi/aåel
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
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Ledigannonsplats.

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredat».

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier förporträttering.
Förlag af fotografier efter finska konstnären arletei,— E^ förlag a/ finska vyer.

—
Handel med fotografiska artiklar.

I Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264.

N:o 61. Onsdagen den 23 Januari. 1895.

~
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SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 23 Januari 1895.

För 2:dra gången

Lille Eyolf
Skådespeli3 akter af Henrik Ibsen. Öfversättning af

Rob. von Holten.

Personerna £
tac

Alfred Allmers, egendomsegare, för-

fattare, förut timlärare Hr Rerlin,

Fru Rita Allmers,hans hustru Frk Holmlund.

Eyolf, deras son, nio år gammal

Fröken Asta Allmers, Alfreds yngre

halfsyster Frk Widell,

IngeniörBorgheim Hr Ljungberg.

Råttpngfrnn Fru Bränder.

Händelsen föregår på Allmers egendom ute vid fjor-
den, ett par mil från staden,

Börjaskl. 7,30 och slutas omkr.kl. 10 e. m.
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Ledig annonsplats. </. H. WICKEL
VINHANDEL.

t&rralis cftunscß
prisbelöntpåmångautställningar, sistpå

världsutställningen iChicago.

■*£ 6uldmedalj 1890.Ledig annonsplats.
Mössor.

Waseniuska Bokhandeln.
Specialaffär förblomsterkort

och portmonnäer. CAPE ÖU 101BB
Sofiegatan 2.

Serverar smörgåsbord,Vi&Vs portioner,salta biten,
Varma & kalla sexor, till billigapriser.

Öl på seidlar.
Ledig annonsplats.

Största lager af
GRATULAT/OSSKORT.

Portmonnäer och Plånböcker,
nvaraf nyheter nu inkommit. Nybeklädd & Väljusterad billard. Nya bollar. Goda köer,

Oskar Fröberg. Gustaf j^lomqYist
48 Kaserngatan.

--^.K. E. Ståhlberg^^^rnSSX^sU? 1̂5
-
FOTOGRAF.«é r-,

ft W rekommenderarsina fruko- Mi t»»? fl] ©»roliga tadlårslpÄ raftawant smekas- FrivtUip iraadkir^oi^ji mtauani.
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Kontor. Fabiansgatan N:o 8. Tel. 916

(Se texten å följande sida)

Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR
äfvensom DAMKAPPOR.

Damskrädderi under utmärkt ledning.

T-<
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SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Tammik. 23 p:nä 1895.

näytellään

Hlållållll
Axel Ahlberg,

Knut Weckman,

5-näytöksmen näytelmä. Aihe otettu Cudraka kunin-
kaan muinais-intialaisestanäytelmästä Mritscha-j

katika (Sayi-Yaunut). Emil Pohl'in saksalai-^Hsesta mukaelmastasuomentanu^ren^MendeKn^M
enöiITscharudatta, bramaani....Mj

Rohasena, hanen pieni poikansa'M\
Maitreja, bramaani, Tscharudat-MH
Samsthanaka, hallitsevan kunin-Hkaan Palakaan lanko . . .BenjanunLemö^H
Ariaka,paimen,sittemminkuningas Oskari Salo. MWYasantasena, bajadeeri Katri Eautio. MmMadanika, hanen orjattarensa . .Kirsti Sainio.
Kylvettäjä, sittemmin Buddhalai- Mm

nen kerjäläismunkki . . .Aleksis Rautio.IHovilainen,Samsthanakanseurassa KaarleHalme.I
Ylituomari Emil Falck. H
Viraka \ kuninkaan henki- (Otto Närhi. Mt
Kandanaka / vartijoita \Taavi Pesonen.IMatura, pelihuoneenisäntä . . .lisakki Lattu. I
Pelaaja Niilo Stenbäck.I
l:nen \ .,,„" /Isakki Lattu. H
2:nen / teloitbya |Ni;io Stenbäck

_I
Stavaraka,SamsthanakanpalvelijaKonrad Tallroth^HKumbilaka,Vasantasenanpalvelija — — —

-H
Kuninkaallinen airut J]m^Pfd(j^^^^M
lladanika, Tscharudattan palveJMßßßJj^^^^B

atarH HOlga Salo.
l:nen I . /Kaarle Keihäs.
2:nen / mles \Hemmo Kallio.
I:nen \ nainen /Maria Rangman.
2:nen / namen \Naemi Kahilainen
Kansaa, sotureita, henkivartijoita,Samsthanakan or-

jia Vasantasenan 6 orjatarta, Vasentasenanorjia.
Ovet arataank:lo 7. Näytäntö aikaa k:lo y2Bja

loppuu k:lo Vall-

<3

Ledig annonsplats

Mikael Choraeus

ÖS£?(S£$iÖS

iffär för

<^?

Endast ett pris.
Filthattar 10 fmk. Silkeshattar

och chapeau claques 20 fmk.

Vöslauer Goldeck!
Dessa utmärkta röd-viner,enligt kemisk analysäkta,rena naturviner, hvilka såsom bekant använ-das vid utländska kurorter såsom synnerligen hal-sostärkande och därjämte mycket prisbilliga,serve-ras numera å alla fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus.

AXEL PALMROOS
VlaafSi.

Lager af fina äkta Viner
Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

>5

SS"*



taJLLIUS SJÖGREN «>*
£j Mikaeitgatan4. Central*hus. %

% Ylle^ och frikofvaruaffär. \
$ Välsorteradtlager. Billigapriser. $

<£i//örsäl^ringsaktiebolaget '

lAIITI
JSifförsäfiringar é JSifråntor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

Esplanad kapellet.
Alla dagar

från kl. %S e. m.

KONSERT
cffianåolin VirtuosRvarfef*
fen familjen cffiraeuscl.

Fri Entré.

Ledig annonsplats.

CAFE VIKTORIA:
Östra Henriksgatan 13. Telefon 1866.

O. Öländer.

Qniversitetets Solenniietssal.
Torsdagen den 24 jannari

<£ illian Sanåersons

KONSERT.
Program:

Berlioz,Ouverture „Carneval romain"
a.) „Die rothe Hanne", Ballade
b.) „Die Kartenlegerin" Schumann.
c.) „Schmetterling sprich"
„Le Rouet d'omphale", smf, dikt Saint-Saens,

a.) „Das Ringlein" 1
b.) „Mein Geliebter" J . Chopin

a) „Inmitten des Balles" Tschaikowsky,
Moszkowski,b.) Schlaflied'

„Rhendöttrarnas sång" Wagner,
a.) Liebe auf Capri"
b,) „Kurzes GedäcMniss" .Bungert,

c.) Stell dich em" Briinning.

Konserten börjar kl. 72 8 e. m

r<i^' \\ \
TT j ■ " ■ imeddelas afUndervisning ipianospel seima KajQnUS,g f r St. Robertsgatann:o 39.

\f\ . v T* 1 \ Smörgåsbord,4 rätterl\leinehs Ijotel. sxSrJ.T,.m
högre priser.

J. OsolinTabled'H6tekiv23-5)

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Gofåfianåel.K&Cagelslams
Finska novellister

2:90.Canth, Noveller, öfvers
Turgenjew, Mumu, M— 3

- 1:75
2:25.

11 1f iii, Ku I Ii linlil , I i '^^^^^^B
Vera Hjelt, Mellan läxan och lekenH
£oldan- Brofeldt, Finsk bilderbok -H
Westermarck, George Eliot — 3:-H
Geijerstam, Nyabrytningar — 2:llM\
Lagus. FörklaringartillFänrik Ståls sägner -
Konstnärsgillets Julblad

—
2:50.

1:50.

Ledig annonsplats.

J. F. Lundqvisfs <1
Hl Pälsmagasin. J{
k'§l Största lager af färdiga pälsvaror.
Ä Herrpälsar af bästa material. &

Erkänd specialitet: Moderna Roton- AU

iJE der. Lagret al Pälsfoder och tyger för 2zj^J utförande af beställningar särdeles rik- jR
1W haltigt. Capes, Peleriner, Kragar, Muf- %f\
<■$» far, Boa's, Mössor, Baretter, Vinterhand-

skar, Sportvantar (Kintar) m. m. allti £i
VS| största urval. £^

M
vid'vägen till „Fölisön"

19 rUIO rekommenderas.
lU UtllU Telefon 1114.

A. Ahlberg.

CD

Mikael Choraeus.
(Ur „Hvad nytt från Stockholm"),

Chorseus' minne har idessa dagar
återupplifvats af Svenska akademien,
som vid sin årshögtidhedrat det med
en medalj och vältalig hyllning. Lik-
som den två år äldre Frans Mikael
Franzén bördade Mikael Chorseus från
Finland, men öfverflyttade sin värksam-
het till Sverige, egnade sig åt religio-
nens och skaldekonstens tjänst.

På dödsbädden hade han s fader
gifvit honom det rådet att uppsöka
domprosten Fant i Vesterås, som var
hans frände. Försedd med kläder och
respenningaraf några medlidsamma män-
niskor i Kristinestad, begaf sig Cho-
rseus till Stockholm, där han ibarnslig
tanklöshet förstördesin knappa reskassa
på frukt och sötsaker.

Utan tak öfver hufvudet eller ett
öre till sitt uppehälle, varseblef han ett
par gossar, som erhöllo penningar af
en officer. Vid underrättelsen om att
de läto värfva sig för flottan, beslöt
han, drifven af sin värnlösa belägen-
het, att följa deras exempel och lät in-
skrifva sig som skeppsgosse påettkrigs-
fartyg som skulle afgå ttll Sveaborgs

Knappt var detta gjordt, förränhan
greps af en sådan förtviflan, att den
vakte den främmande officerens med-

Skilnadstorget 2.

Franska Lifförsäkringsbolaget L'TTR

lidande. Denne gjorde sig narmare
underrättad om hans lefnadsförhållan-
den och då han hörde anledningen till
hans vistelse iStockholm, lät han ho-
nom behålla värfningspenningarne och
beredde honom lägenhet till Vesterås.

Af domprosten Fant upptagen som
eget barn, sattes han itillfälle att full-
följa sina studier, blef 1797 magister i
Åbo, tvåår därefter docentoch1802teo-lo-
gie lektorvidkrigsakademinpåCarlberg.

Här vakte han genast stort uppse-
ende som predikant. Den lilla slotts-
kyrkan öfverfyldes hvarje söndag med
tillströmmande åhörare från hufvudsta-
den, så att guvernören slutligen måste
bestämma antalet af dem, som skulle
vinna inträde

Redan under sin magistertid iÅbo
hade han gjort sig bemärkt genom det
tal han höll för akademieniÅbo med
anledning af den nye tronarfvingens
födelse. Svenska akademien äfvensom
Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i
Göteborg hedrade honom med flere ut-
märkelser.

Dessa prisskrifter äro påverkade af
tidens skaplynne och hafva en stark
didaktisk anstrykning. Så mycket mera
sant och innerligt framträder hans milda
elegiska skaldenatur ihans småstycken,
vid hvilka Franzén ofta varit förebild.

På väg att vinna en akademisk läro-
stol i Åbo, lades han af nu tärande

lungsot på sjukbädden och dog 1806,
endast 32 år gammal.

Öfver hans graf på Solna kyrkogård
läto hans vänner sätta en ohuggen sten
med den enkla inskriften: Chorceus.

Franzén äktade hans enka och utgaf
1815 hans samlade skaldestycken,däri
han iett glänsande äreminne tolkade
sin landsmans och afhållne väns skalde-
förtjänst,

Från Stockholms teatrar,
Regina v. Emmeritz. Fatinitza. FruSin.

Då Dramatiska teatern beslöt sig för
att vid festrepresentationen den 9 dcc.
uppföra Topelius skådespel Regina v.
Emmeritz, kunde valetnäppeligenhafva
utfallit lyckligare. Firandet af Tre-
hundraårsminnet af Gustaf IIAdolfs
födelse hade gifvit upphof till en upp-
sjö af literära utgjutelser öfver hjälte-
konungens lif och karaktär och framför
alt — öfver hans deltagande itrettio-
åriga kriget. Finska rytteriets marsch
har under dessa tider äfven ljudit of-
tare än- någonsin förut iStockholm

—
med sina toner påminnande den 19
seklets fredsälskande svensken om forn-
tida krigiska bedrifter och hugstora
minnen.

—
Menivårtnyktra tidehvarf

fordrar man, när man på en festdag
som denna, går på teatern för"att åse
ett historiskt skådespel, behandlande
ämnet för dagen, att såväl stämningen,

"8
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silfver ,Medaljerna.
BRONS

I 14
Ä

GRAHN,HEDMAN& WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA.»

SVENSKA TEATERN.
(Forts- från l:sta sidan)

Biljettpriserna ärc
Länstolar
Parterre n:ris 33— 72■;:;--1

a Fmk 4 :—
» „ 3: —
L . 2: 50„ „ 2:50„ „ 20:—Parterre galTerl^l

Parterre-avantscer
stycketals

Parterre-1ogcj
Förstaradensioncl^^HFörstaraden . .|
Andra radens avantscen

» „ 3:50„ » 3:50[ . 4:-
» » 3:—
[ „ 12:—

stycketals
* » 1:50Andra radens fondj

Andra radens sida, framplats „ , 1:50„ „ „ öfrigaplatser
Tredje radens avantscen.... » * 1

» » 6: —
stycketals n n r» » 15

Tredje radens fond
sida — :10— :50galleri

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

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

Fredagen den 25 Januari.

LILLE EYOLF.
e^pJT0

1 -^rf^ 1̂^1
M =:Stor nyhet. "=. g
<$p Genom ett Wt
M PATENT$fä tillhörigtden af oss representerade firman |$|
HBayliss Thomas& C:o (Coventry,England)m|jj| är numera ||g
|j|H-! Velocipedens sförsfa fiende — H!é|
Wå!I!—

slitningen — oskadfiggjord !!!11
pExcelsior maskinerna för 18U5. p|| Axel Wiklund, Hjalmar Fellman M"i&Sj Generalagentochinne- Wladimirsg. 19 >åv|||hafvare af hufvudde- telefon 75S- W-fjfg poteniCentralpassagen. ;sj|

Franska Lifförsäkringsbolaget

L'URB A IN E

sIjjgj^^g^^^^i^^
i
Si CARTE D'OR

IRROY$2

CHAMPAGNE

Renault & C:o
COGNAC

Verldskrämda kvaliteter.
GULD

meddelar fördelaktigastelif- och kapital-
försäkringaraf olika slag. Särskildt må
framhållas de så eftersöktabarnförsäk-
ringarna. L'Urbaine är fortfarande det
enda bolag,sommeddelaruppskjutna lif-
försäkriiigaratt vid 21 års ålder träda i
kraft utan alla förbehållredan åt barn
från det första lefnadsåret.

(Barl von iSfånorring.
Kontor:Mikaelsgatan1

l^^^^^^^^^^^t^^^P
i

K

_
KK
I
I

1
Centralpassagen. Tel. 1146.
alla till facket hörande arbeten.

J. Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3,==utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt. =^=
"C
C

Telefon 1192,

3egar

skyl
evinsß

■ ■■» CHraLxxxl^jrixxi restau.ra.iit
H-élx.oixxxrLoia.caL©ra,s.

T^ /BefcomMtas
Ipå detbästa.

oo middagskonsert Eljte wiener Damkapeiiet

Alla dagar,

Aftonkonsert
fr. kl. 9 e. m.Kl 3—5 e. m. FAVORITE9^m
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som behofvet af illusion e profaneras
af en iscensättning, som väcker ens
kritik, hvilken engång vakt, står hä-
pen inför, å ena sidan, oförmågan att
kunna åstadkomma den för ett stycke
som Regina v. Emmeritz nödvändigahi-
storiska troheten ikostymer, sceneri
och mise en scéne, och å andra sidan,
på det bestämdaste måste ogilla den
uppfattningen man synes hysa vid dra-
matiska teatern, ■

— att Eegina skall
spelas af teaterns mest embonpointa och
långt ifrånsextonåriga tragedienne.Fru
Fahlman besitter ju sin vackra organ,
en utmärkt diktion och i vissa ögon-
blick äger hennes spel en så att säga
dämpad lidelse, — men hon är ej den
Regina man tänkt sig och följden är
att hon värkar desillusionerande. Jag
behöfver blott nämna Kätchens replik i
första akten då hon vid sin entré ef-
ter några ögonblicks samtal med Re-
gina utropar — „är du blott sexton
&r"? Försök då, den som kan, att bi-
behålla illusion. Det är onödigt^att
påminna om den iscensättningRegina v.
Emmeritz fick, då den för några år se-
dan uppfördes på svenska teatern i
Helsingfors, mennog såg det litet egen-
domligt ut, när i andra akten, vid
svenskarnas stormning af slottet, en
trumpetstötoch några bastrumslagljuda,
hvarpå en del af murens venstra sida
behagligt insjunker på scenen och Gu-

staf Adolf åtföljd af tre eller fyra of-
ficerare och soldater majästetiskt inba-
lanserar öfver några aflånga, med grön
sjöfärg påsmetade korkdynor, förestäl-
lande en mot muren gående terrass el-
ler någonting dylikt. Utrymmet tillåter
mig ej att framdraga några vidareepi-
soder — jag konstaterarblott ett egen-
domligt faktum, att pjäsen spelats tju-
gofem gånger för fulla hus och att
den största delen af dramatiska teaterns
publik varit nöjd. Att det emellertid,
specielt inom literära kretsar finnas de
som ogilla regien och spelet vid denna
teater är ju bekant, ehuru det numera
synes hafva blifvit en vana att under-
känna alt idenna teaters värksamhet.
Och likafullt besitter dramatiska teatern
intelligenta och i sin konst allvarligt
arbetande artister, hvilka inom sig ej
torde nära en kärare önskan än att
teatern fortfarande skall kunna häfda
det anseende den haft som den första
och förnämsta konstanstalt inorden. —

Dramatiska teatern har emellertid nu
en comédienne, en i ordets bästa be-
märkelse modärn comédienne

—
fru

Hartmann. — Jag såg henne islutet
af åttitalet som Cyprienne i„Vi skil-
jas", men hvilken skilnad är det ej
emellan då och nu. Nu är det konst-
närligt allvar som sätter sin prägel öf-
ver framställningen, de flesta olater äro
försvunna, jag säger de flesta, ty an-

nars vore hon ej mera fru Hartmann,
diktionen är mönstergill — ett litet
mästerstycke isnabb framsägningskonst
visar hon iandra aktens sparlakansscen
med mannen — och hon är näpnare,
mera retande och mera tjusande ännå-
gonsin, och isina, med pikant smak,
valda toaletter, ställer hon sina kvinn-
liga kolleger absolut ibakgrunden.—

Wasateatern har ej haft någon
genomgående tur med sin repertoar
om man undantager Fatinitza som
gått innemot tjugo gånger. Och den
förtjänar värkligen det mottagande pu-
bliken bevisat densamma, ty såväl
uppsättning som spel lemna fögaöfrigt
att önska. Hufvudpartiet är anförtrott
åt fru Berg, som med sin vackra röst
förenar en, specielt som löjtnant Wla-
dimir, särdeles vacker och uppig-
gande apparition —

ett par ögon och
en mun som kan le så oändligt utma-
nande och på samma gång kvinnligt
och behagligt. — Ilördag gifves pa-
rodioperetten »lilla Faust" med fru
Anna Norrie som gäst ihufvudrollen.
Fru Berg spelar Mefisto, och hr Sven-
son Valentin. Biljetterna till denna
föreställning äro redan slutsålda, hvil-
ket endast bevisar att fru Norries po-
pularitet fortfarande är stor. —

Södra teatern har spelat fars på fars
utan att ha fått tag ile grand clou,
förrän med senaste veckas program,

som sett fulla hus och tydligen ännu
länge kommer hålla sig på reper-
toaren. Hvad galenskaper och panto-
mimartade situationer anbelangar, torde
man knappast kunna få se någonting
vansinnigare. Men när Fru Hm är en
så näpen och älsklig liten satunge som
fröken Liridzén glömmer man clown-
upptågen och låter sig ryckas med af
hennes skälmstycken och glada kuplet-
ter. Det är en alldelesegendomlig fö-
reteelse, denna af ungdomlig lifskraft
sprudlande varelse. Intelligent, gra-
ciös,musikalisk och gladare än någon,
har hon något skildt sympatiskt isitt
spel — och öfver alt detta hvilar nå-
gonting Oerfaret oskyldigt, .titt hon i
sin energiska arbetsamhet går en ljus
framtid till mötes är gifvet och Södra
teatern har nu ihenne fått den pri-
madonna som försvann med fröken
Widell. —

Några literära nyheter af betydelse
ha de .stående stockholmsteatrarna ej
haft att uppvisa, om jag undantager
Giacosas »Själens rättigheter" ochEsché-
garays »Mariana", hvilka hvardera gif-
vits på dramatiska teatern. Tournée
Håkanson — Svennberg har spelat två— Francois de Curels som
dö" och Hauptmanns „Ensamma män-
niskor" K. W,

e==sÉ=g^<pr =,

AI f/ __
i, Carl VOn Knorring. Kontor: Michaelsgatan 1. Telefon 1357.



SOCIETETSHUSET. SOCIETETSHUSET.
Onsdagen den 23 jan. kl. 8 e. m

Torsdagenden 24 januarikl.Be.ro

Stora salongen.
Trettiofemman.

Program
Program

1. Hamburg bleibt Hamburg,
marsch Komzäk.

1. Kaiserreise, marsch Ivanovici,
2. Ouverture »Kalifen1 Boieldieu

2. Ouverture, Martha Motow,
3. Polstjärnan, vals Waldteufel.

3 Die Schönbrunner, vals. .Lanner.4. Italienska Vocal-, Instrumental- och
4. Italienska Vocal-, Instrumental- ochdanssällskapet Les trois Pertusio

danssällskapet Les trois Pertusio.5. Charlotte Russe, polka. .Focheux.

BB HG *-■ HY I^S >if
*
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5. Ett litet troll,polka Ericssén.6. Svenska Chansonetten fröken Anna
6. Fröken Anna Hofmann, Chansonett,

Hofmann
7. Oliva-mazurka Fahrbach,7. Gold-lockchen, mazurka .Lehmann
8. Herr och Fru Sjö, Duettister8. Svenska duettisterna Herr och Fru Sjö

9. Landjäger-marsch Rixner 9. Wien bleibt Wien, marsch Schrammel,
10. Les trois Pertusio 10. Les trois Pertusio
11. Fröken Anna Hofmann 11. FrökenAnna Hofmann
12. Herr och Fru Sjö 12. Herr och fru Sjö
13. Slut-marsch 13. Slut-marsch

P.G-^4.Ändringar af programmet förbehålles, Ändringar af programmet förbehålles.

Entré 1mark. Entré 1markHerr och Fru Sjö
frånFöreställninghvarjeafton kl.8 Förestalning hvarjeaftonkl.8.Soeietetshusets varieté

W. AHLFORS JJya
Kyrkogatan 12. Telefon 1001, Glasmagasinet

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

importerade från lista
klassens firmor.

3 Mikaelsgatan3.
Rekommenderar sitt väl-

sorterade glaslager.€xtrafin )\rra)(s puasclr\.
Äkta Cognac,Rhum, Arrao

och Likörer.

2v£oä.ersLtei; priseri

Olsson é Jllexsiz

T?andskmagasinet
N. Esplanadg. 39,

NU INKOMMET
Stort urval fårska: Promenad-,Bal-

och Eidhandskar. God qualité,
billiga priser.

O
cö

liiilåill
L. i lf):itFörentaStaternas

Lifförsäkringsbolag

NEW-YORK.
H-M :o CA «j "i «€rnst bolländer

Generalagent för Finland.
Mikaelsgatan 19. Telefon 1843

-4-* F*^

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HAIDiKAR
säljas endast hos

"\7V. Tja
N. Esplana

Göhles ni.

rUllgarii;" UW- A.DAHLIN.
Strumpor, Tröjor, PARTI-FÖRSÄLJNING.

Barnkostymer,Vantar, af

Damasker, Stnimp- j Droguer, K,emikalier
stickor,Virk-,Kanava- |Farmaceutiska Preparater.
& Stoppnålar, Snodd- Apparater^Utensilier,
& Spolmaskiner. IpJS^LTmm.

Neovius. JM
'ilcola.iiS_

ESPLANAD KAPELLET
jVtandolin k VirtuosenkvarteU.

<3%ra a us e l.
Onsdagen den 23 Januari kl. y.,8 e. m

1. König Karl marsch . . .Unrath.
2. Ouverture tillop. „Norma"Bellini.
3. Yankee Doodle för Violin-

solo Vieuxtemps.
4. Souvenir de Venise. Valse E. Bach
5. Spieluhren Polka för 2

Xylophoner Doppler.

o. Ouverture till op.; „Vil-
helmTell" . . . . .. -Rossini

böJ
OhersteigeJ

op. „Der
Zeller

förManuflöjt.
8. „Die Wachtparadekommt" Eilenberg.
9. Fantasie russe Rubinstein.

10. Polka för2 PiccolaflöjterFiirstenau.
11. a)Musikant und SpekulantHumoristiche

Vorträge,Gebruder Kraeusel.
b) Der Appenzeller,HumoristicheVor-
träge der Kraeusel.

Rossini,
Schild.

13. Finale till op. „Torquato
Tasso"

12. Gigerlmarsch
14. Variatione burlesque för3

Violiner Paganini

Latann,
Herz an Herz (Piccicato
G-avotte)
Über Stock u. Stein. Ga-
loPP Faust,

Torsdagen den 24 Januari
Gruss an
marsch M. Kraeusel.
Ouverture till op. Zampa Herold.
„SeigerB Hemveh" Vilo-
linsolo Kegel.

FlösselValse caprise
Fiir artige Kinder, (Polka
för 2 Xylophoner) . . Pawlik

Die-
Rossini
Fopp
K. Harris

iiiiniiiii ill "i^Bß^^^^^^^^B
Concert för FlöjtsoloM

dem valsM
Santa Lucia" för.Manu-H■

Piccicato de Sylvia .1. . .1
a) „So zwei Briider" 1b' Wir sind von Kraeu- Humonstischl

sel" f WraSe-
Ricardo

Delibes.
Monza

Consert för 2 Oboen och
Kraeusel.
Czibulka.
rfMichaltschuk

13. StephanieGavoTteH
14. Polka för 3 Flöjtep
15. Carneval de Venise forS^Violiner -^^^^^116. Schluss-Galopp Kraeuselß

Alla aftnar kl. V2s f "" — Fri entrM
J. TTVolontis!

förbudsändningar och
andra uppdrag.

ring upp
165 0.

Snabb och billig expedi-
tion genom

Kommissions- & Distribu-
tionskontoret.

N. Esplanadgatan 21.

Hels

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexandersg. g.

CO
cc
SL
COco

■o
_J

3matra~£lumen~Seife
N:0 4711

från Ferd.Miilhens,Köln.
1mk.perstycke, 3 styc-
ken ielegant ask 2 mk.
50 p.

M. Gestrin.
Mikaelsgatan 1.

f. d. Böckermanskahuset
ingång från portgången.

cfflemgjoråa <3apyrosser
iaskar om 55 st. a 35p

100 st. a1:25p.
250 st. a 2:50 p.*

»
hos Jacob Reincke,

55 /V. Esplanadgatan 35.
telef. 1188.

Ledig annonsplats.

Papyross-Rökare
som vilja skona sin helsa böraan-
vända hylsor med sundhetsvadd
ifrån firman

3oseph £ardou k fils i paris.
Begär demialla tobaksaffärer.

Carl J3ergroth.
Alexandersgatan21.

T.3.155-
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och
Likörer

till billigaste priser.

Ingfors. Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1895.


