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cårogram~<Blaåel
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
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Ledig annonsplats.

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Ateller förporträttering.
Förlag af fotografier efter finska konstnären irtatei,

—^^ förlagaf finska Vyer.
Handel med fotografiska artiklar,

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

N:o 62. Fredagen den 25 Januari. 1895.
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SVENSKA TEATERN. Kontor. FabiansgatanN:o 8. Tel. 916 SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Tammik. 25 p:nä 1895.

Fredagen den 25 Januari 1895. näytellään

För 3:dje gången HlåltållllLille Eyolf.
Axel Ahlberg.Skådespeli3 akter af Henrik Ibsen. Öfversättning af

Rob. vonHolten. Knut Weckman,

Personerna, t-a
c

Alfred Allmers, egendomsegare,för-

fattare, förut timlärare Hr Berlin,

Fru Rita Allmers, hans hustru Frk Holmlund, nw^l jTtf.sl. t..:^

5-näytöksmen näytelmä. Aihe otettu Cudraka kunin-
kaan muinais-intialaisestanäytelmästä Mritscha^Bkatika (Savi-vaunut). EmilPohPin saksalai-^Bsesta mukaelmastasuomentanu^ren^Mendenii^H

HenkilötI
Tscharudatta, bramaani....H
Rohasena, hanen pieni poikansa'M\
Maitreja, bramaani, Tscharudat-MMj
Samsthanaka, hallitsevan kunin-J

kaan Palakaan lanko . . .BenjammLemö^HAriaka,paimen,sittemminkuningas Oskari Salo. MW
Vasantasena, bajadeeri Katri Rautio.
Madanika, hanen orjattarensa . .Kirsti Sainio.
Kylvettäjä, sittemmin Buddhålai-

nen kerjäläismunkki . . . Aleksis Rautio.I
Hovilainen,SamsthanakanseurassaKaarle Halme.I
Ylituomari EmilFalck.
Viraka \ kuninkaan henki- /Otto Närhi. Mm
Kandanaka / vartijoita \Taavi Pesonen.I
Matura, pelihuoneenisäntä . . .lisakki Lattu.I
Pelaaja Niilo Stenbäck.MW
l:nen \ . ,... . /Isakki Lattu.
2:nen / telolttaJa "_ \Niilo Stenbäck.JMStavaraka,Samsthanakanpalvelija Konrad Tallroth^lKumbilaka, VasantasenanpalvelijaM
Kuninkaallinen H
Radanika, Tscharudattan palve-B

lijatar OlgaSalö^
1:11cn | /Kaarle Keihäs^^B
2:nen / mles \Hemmo KallioH
l:nen \ /Maria Rängman^B
2:nen / namen \Naémi Kahilainenl
Kansaa, sotureita, henkivartijoita, Samsthanakan orj

jia Vasantasenan 6 orjatarta, Vasentasenan orjia.fl
Ovet avataank:Io 7. Näytäntö aikaa k:lo Va 8 jaj

loppnuk:lo : IM

Eyolf, deras son,nio är gammal

Fröken Asta Allmers, Alfreds yngre Benjamin Leino
halfsyster Frk Widell

Samsthanaka
IngeniörBorgheim Hr Ljungberg,

Råttjungfrun Fru Bränder.
„Vasantasena."

Händelsen föregår på Allmers egendom ute vid fjor-
v.<3^r^>den, ett par mil från staden.

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

&T Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR
äfvensom DAMKAPPOR.

Damskrädderi under utmärkt ledning.IIåMSIIIIill55
Vöslauer Goldeck!

J. H. WICKELLedig annonsplats.
Dessa utmärkta röd-vlner,enligt kemisk analysäkta, renanaturviner, 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.

Wz^fXijT^tVINHANDEL.
cM/rraKs <3unscfi

prisbelöntpåmångautställningar, sistpå AXEL PALMROOS
"V3ja.eifia.r_

världsutställningen iChicago.Ledig annonsplats.! Endast ett pris.
Filthattar 10 fmk. Silkeshattar

och chapeau claques 20 fmk.
"^Guldmedalj1890.&>

Lager af fina äkta Vinsr
Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.H
Waseniuska Bokhandeln.

CÅFE B¥ lOBDSpecialaffär förblomsterkort
och portmonnäer. Soflegatan 2,

Serverar smörgåsbord,'/i & lft portioner,salta biten,
Varma & kalla sexor, till billigapriser.Största lager af

GRATVLAT/OSSKÖRT.
Portmonnäer och Plånböcker,

hvaraf nyheter nu inkommit.
Ipé. seidlar,

Nybeklädd& Väljusterad billard. Nya bollar. Goda köer.

Oskar Fröberg. Gustaf J3lomqYist.
48 Kaserngatan.

X\.. E. Stå.illb6rg Helsingfors, Alexandersgatan 17. jV VJ I.UuKAr/S; ■»

fl1 » rekommenderar sina fruko- W e «*.,» fl1 c ,
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ILedig annonsplats

Emil Falck

Ledig annonsplats.
5*
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& Mikaelsgalan4. Centrals hus.

% Ylle^ och frikofvaruaffär. \$ Välsorteradt lager.Billigapriser,

Iii/försäkringsaktiebolaget
IÅLIYA.

JSifförsäfåringar é JEtifräntor.

LBilliga premier — liberala för-
säkringsvillkor.

J

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Lördagen den 26 januari

Program:
Ouverture till op „Dioliter und

Bauer" Suppé,
„Du und Du" vals . . . . . .Strauss.
Förspel till op. „DieFolkunger" Kretschmer
Bacchanale ur op. ,

ISamson_et^^^^^^|
\ kM,é^^^^^^M Saint-Saens.

cfCagclstams Boßßanåel.
Finska novellister — 3
Canth, Noveller, öfvers 2:90
Turgenjew, Mumu, »^^S
Ingman, En bondehöfding.^^^^^^^^M
Vera Hjelt, Mellan läxan oohleken^^^^M
soldan- Brofeldt, Finsk bilderbok — H
Westermarck, George Eliot — 3:— H
Geijerstam, Nyabrytningar

—
2: 25.M

Lagus. FörklaringartillFänrik Ståls sägner
Konstnärsgillets Julblad — 2:50.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

■1:75
2:25.

1:50.

Ic
Q)

Esplanad kapellet.
Alla dagar

från kl. e. m.

KONSERT
dfianéolin Virtuos fivarfef*
fen familjen %Xra&uB&L

Fri Entré.

PAUS.
Bizet.
Hoch,

5. Ouverture „lJau-ie-«
trumpetj
(Herr A^Grabau)J

7. „Cassé Noisette". suite . . . . Tschaikowsky
Ouverture. Marche. Danse de la Fée. Dragée.
Danse russe. Danse arabe. Danse chinoise.

Danse des Mirlitons

PAUS,

Finale ur op. „Judinnan" . . . Halevy.
„La Paloma" mexikansk serenad Yradier,
Polonaise Chopin.

"^^l

SOCIETETSHUSET.
Hvarje afton

Stor Föreställning.
Artister

Herr ooh Fru Sjö, svenska duettister.
FrökenAnna Hofmann, Chansonett.

Upp t r ä d ande
af

Les
jMandolmvirhioserna,sång~ochparissällskapd

trots Pertusio.
I Entré i

fcöndag

Hemföreställning
■a 50

Ledig annonsplats.

ni i . " ■ i meddelas afMerVlSnillQ 1 piaflOSpel Selma Kajanus,a f r St. Robertagatan n:o 39.

ÖL <£» iSpr& itf«S mäiijjiifii■■'SiiSt jr?

H J. F. Lundqvisfs |1
K Pälsmagasin. X

Största lager af färdiga pälsvaror. <§^
4>li Herrpälsar af bästa material. rf.-f

Erkänd specialitet: Moderna Roton- £4rj der. Lagret af Pälsfoder och tyger för 3>
rf utförande af beställningar särdeles rik- jly^ haltigt. Capes, Peleriner, Kragar, Muf- *%\
fo far, Boa's, Mössor, Baretter, Vinterhand- f*^skar, Sportvantar (Kintar) m. m. alltiAl
\m— största urval. AU

CAFE VIKTORIA:
Östra Henriksgatan 13. Telefon 1866.

O. Öländer.

\f\ . \ -T* l 1 Smörgåsbord,4 rätterlflanehs Ijotel.
Tabled'H6teki V23—5)

högre priser.
J. Osolin.

vid vägen till „Fölisön"

Jallalla Café" ***kzz."
A. Ahlberg.

t I m

i

Skilnadstorget 2.

Franska Lifförsäkringsbolaget LTT

tf 1

i
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Lil: ian Sanderson
Vår stad gästas för närvarande af

den berömda sångerskan Lillian San-
derson. Redan ivåras, då fru Sander-
son isällskap med den äfven för Hel-
singfors publik väl kände pianistenBern-
hardt Stavenhagen företog sin skandi-
naviska tourné, torde ett besökhärstä-
des varit påtänkt, menmellankommande
omständigheter omöjliggjorde då den
tilltänkta resan, Nu är fru Sandersons
härvara en värklighet, och vi kunna
med skäl glädja oss åt att ännu en
och annan celebritet hittar vägen till
vår undanskymda ort.

För närvarande finnas två ameri-
rikanska sångerskor med namnet San-
derson, hvilka väcka uppmärksamhet i
musikvärlden. Den ena är fru Lillian
Sanderson, alt- och konsertsångerska,
som vi igår haft tillfälle att hörahär-
städes, den andra Sibyl Sanderson, den
såväl för sin skönhet som sin talang
bekanta sopran- och operasånger-
skan, hvilken i våras iParis kreerat
titelrolleniMassenets „Thais". Denna
senare, som förut på Opera comique
firat stora triumfer i „Esclarmondeu,
„Hanon" och „Phryne", är född i
Sacramento; Lillian Sanderson däremot

föddes d. 12 okt. 1867 iMilwaukee.
Någon släktskap dem emellan eger ej
rum, så vidt man vet.

Lillian Sanderson är elev af
den bekante sångläraren Stockhausen
i Frankfurt a. M. och har under se-
nare år förvärfvat1 sig stort anseende
som konsertsångerska. Hennes röstär
ej stor eller omfångsrik, men hon för-
står genom det sätt, hvarpå den an-
vändes, att ihög grad väcka åhöram-
es intresse. Den lyriska sången är
ej hennes starka sida, men iden epi-
ska, iballadstilen, är hon mycket fram-
stående. Hennes talang är dramatisk,
hon deklamerar och fraserar ypperligt
samt understödjer sången mod talande
minspel. En kritiker har sagt omhen-
ne: »Eru Sanderson, med sina af
naturen sparsamt förlänade röstmedel,
vill och kan ej smeka örat med yppig
airénton och mäktigt gripande välljud
men förmår säkrare än mången annan
att med underbar innerlighet och klok-
het träffa rätta uttrycket och genom
sitt föredrag eröfra alla hjärtan." I
den snillrika drottningen Carmen Sylva,
vid hvars hof hon sjungit flera gånger,
har hon en varm beundrarinna. Vi
kunna tillägga, att sångerskan af dan-
ske konungen belönats med medaljen
för konst och vetenskap.

osdg^jr»

Evig skönhet
För flere tiotal år sedan försåldes i

Paris på offentlig auktion efter en gam-
mal gumma, hvars mormors mor tjenat
hos den namnkunniga Marianne Delor-
me, diverse saker, hvilka tillhörtdenna
ryktbara dam. Bland sakerna befans
en liten flaska, på hvars etikett man
läste orden: „Vatten till befodrande al
evig skönhet". Flaskan var ännu nä-
stan till hälften fyld med det mycket
lofvande fluidet.

Naturligtvis var det flera som gjorde
anbud på flaskan. De som gingohögst
i priset var en ung man och en elegant
dam. Slutligen tillföllskatten den förre,
hvilken erhöll den för 200 francs. Den
eleganta damen närmade sig den lyck-
lige segervinnaren och sade till honom
med den ljufvaste, den mest välljudan-
de röst:— Jag har åt er, min herre, afstått
denna dyrbara relik, men jag utber
mig tillika er adress för att om fjorton
dagar kunna göra er ett besök — kan-
ske har ni då ledsnat vid er flaska och
samtycker att låta den bli min tillhö-
righet.

Den unge mannen gjorde en rörelse
uttryckande tvifvel, och den älskvärda
okända aflägsnade sig leende.
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Verldsberömda kvaliteter.
a GULD |a silfver Medaljerna.a brons )

mt

GRAM HEDMAN& WASASTJERNASARKITEKTURBYRA.»TSS, ZRm.
J. Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3,=utför alla tillyrket hörande arbeten fort och billigt. =^

Tete/bre ii.95,

3egar

Sk^jfl
evinsß

CSranatoriiM. restaurant
3El.©ls.oxxxxrL©XLc3L©ras.

m

W >v /Br> /

W £? /iskyld
P^v /K /MoiientasQO //påddbäsla.

Alla dag-ar. Hotel Kamp. Alla dag-ar,

Aftonkonsert
fr. kl. 9 e. m.

Middagskonsert Elite Wiener Damkapellet
Kl 3—5 e. m FAVORITEBl

03
-I

H. DU BOUZET.

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

Biljettprisernaäro

Länstolar .
Parterre n:ris 33—72
MH^^^E3— 1

a Fmk 4 :--
-» n 'J-„ „ 2:50
„ „ 2: 50Parterregalwn^

Parterre-avantscen
stycketals. , » » 20:-

-,, „ 3: 50
* „ 3: 50„ , 4:-

-» ».. 12:_

Parterrél^gq^^B^^B
Förstaradensfona^^BFörsta raden . .|
Andra radens avantscen

stycketals
1:50
1:50
1:

—Andra radens fondM
Andra radens sida, iramplat^^l„ „ öfrigaplatser
Tredje radens avantscenM^^Hstycketals
Tredje radens fond

» sida
„ galleri

Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet repre-
sentationsdagarna söcknedagar från kl 9f.m. - 3
o. m. samt från kl. 4 e. m., sön- och helgdagar kl.
g io 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 förköpförerepresentationsdagéner-
lägges förhvarje biljett 10 procent utöfverpriset.

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

Söndagen den 27 Januari.

LILLE EYOLF.

I-^M^^P^ 1
Stor nyhet.

Mg Genom ett§f PATENT
*%fjr- tillhörigt dén af oss representerade firmanHBayliSSThomas & C:0 (Coventry,England)
||| är numera

Veioeipeaens sförslaJienae
— !!!

H!!! — - siifninején — oskaaiiggjora !!!
HExcelsior maskinerna för 1895.
|f Axel Wiklund, '

Hjalmar Fellman
ÉÉ Generalagentoch inne- Wladimirsg. 19|H hatvare af hufvudde- telefon 758.

fsgpoteniCentralpassagen.

Franska Lifförsäkringsbolaget

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

@arl von iffinorring.
Kontor:Mikaelsgatan 1

1 CARTE D'OR I

IIRROYf
1 CHAMPAGNE |

IRenault & C:o
COGNAC

53

»1$3

COGNAC.
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Han var nygift och skyndade helt
belåten hem med sin lilla flaska, sä-
gande till sig själf:—

Jag vill att min hustru alltid
skall förblifva vacker. Tack varedenna
talisman skola åren aldrig få makt öf-
ver henne, utan ända till sista minuten
skall hennes panna bibehålla sina liljor,
kinderna sina rosor.

Men då han därvid åter betraktade
flaskan och såg att dess innehåll möj-
ligtvis och med den störstahushållning
kunde räcka för blott en, men omöjligt
för två, började han ändra åsigt.— Hm, tänkte han, att föryngra
min hustru, under det jag själf med
tvär dag blir äldre, vore att utsätta
mig för en mängd obehag och ledsam-
heter. Kanske behöfver jag kryckor,
medan hon ännu dansar på hvarje bal,
kringfladdrad af en skara unga tillbed-
jare. Nej, jag vill hellre skänka fla-
skan åt någon annan.

Därvid tänkte han på sin svärmor,
ännu vid 40 års ålder en mycket vak-
ker dam, och lämnade henne den my-
stiska talismannen.

Den kloka kvinnan funderade några
ögonblick på saken. Därefter skakade
hon på hufvudet:—

Nej,min måg, förklarade hon,
jag älskar min dotter och ihenne let-
ver min ungdom upp på nytt. Med
din trollflaska skulle jag inom femton

år vara hennes medtäflerska, och det
vill jag icke. Dessutom skulle jagför-
lora den värdighet, somutgördenmogna
ålderns prydnad. Nej, du får sökaatt
placera din skatt på annat håll!
r *

Den unge äkta mannen blef mycket
villrådig. Han var mera besvärad af
sin rikedom än den arabiske bonden i
diamanthålan. Då erinrade han sig

plötsligt att han hade en gammal tant,

som ännu läste romaner ochhellre sökte
sina skönhetsidealer på scenen än på
museernas väggar._

Där har jag den jag söker! ut-

ropade han. Gumman är fritänkerska,

anhängarinna af Voltaire och därtill ko-

kett för sju! Jag ger henne flaskan,

och iutbyte därför kommer hon ihåg
mig isitt testamente.

Efter att på flera håll ha sökt den
gamla tanten, hvilken sällan träffades
hemma, fann han henne ändthgen på

en af boulevard-teatrarna, utstyrd ien

turban a la Corinna och ien klädning
urringad som en mager engelskas.

Det var värkligen enkostlig ide,

min bästa nevö! utbrast den ålderstig-
na damen, sedan flaskans innehafvare
meddelat henne sitt förslag. Men, i

sanning mitt utseende är ingenting att

spara på
- hyn är rödfnasig, ögonens

eld slocknad och imina bruna hårflä-
tor upptäcker jag hvar dag några nya

strån, hvilka på kinesiskt sätt sörjai
hvitt öfver de flydda åren.— Men, min tant, frågan gäller ej
att bibehålla ert utseende

—
min lilla

flaskas innehåll eger makt att återge
er er flydda ungdom.— Bah — hvad skulle jag nu göra
med den? Då förlorade jag ju mina
gamla vänners sällskap, mitt lillawhist-
parti och min sextioårige tillbedjare.
Nej, låt mig förbli sådan jag är. Utan
hjälp af några .trolldomskonster lofvar
jag att alltid vara för dig din väl be-
vågna gamla tant . . .

Fjorton dagar hade förflutit. Då
instälde sig värkligen den elegantada-
men från auktionen, betalade flaskan
och tog den leende med sig.— Ack, utropade hon, i det hon
aflägsnade sig, jag var säker på att

den endast skulle passa för mig! Det
är endast jag, som alltid behöfver vara
vacker för att kunna behaga min ty-
rann,detta tusenhöfdadevidunder,ibland
älskvärdt som en engel, ibland vred-
gadt som en tiger.

Den dam, som alltid ville förblifva
och som äfven ända till sin död för-
blef ung och skön, hon, som vid sextio
års ålder ännu framstälde naiva unga
flickor och tjusande koketter, hade ett
inom konstvärlden högt värderadt namn—

hon hette m:lle Mars.

Notiser.
— Skådespelerskan JaneHading

har idagarne uppsagt sitt kontrakt med
Théätre framjais. Det utlöpte med ut-
gången af denna månad. Hon angaf
som orsak till uppsägningen, att hon
icke fått tillräcklig användning för sin
talang. Såväl teaterns direktör, Jules
Claretie, som skådespelarekomitén sökte
förgäfves förmå henne att ändra sitt
beslut. Det tros dock, att den väsent-
ligaste orsaken är den, att Sardou öf-
vertalat henne att kreera hufvudrollen
iett nytt stycke, som han ivinter får
uppfördtpåGymnaseteatern. Men denna
teater har Jane Hading redan afslutat
kontrakt. Paris-pressen uttalar den för-
hoppningen, att hennes afsked från
Théätre francais icke må blifva förbe-
ständigt.

ill i Carl von Kxiorring. Kontor: Michaelsgatan 1. Telefon 1357.



SOCIETETSHUSET. SOCIETETSHUSET.—
-l- Kontor FabiansgatanN:o 8. Tel. 916 ■3—

Lördagen den 26 Januari kl. 8 e. m
Fredagen den 25 Jan. kl. 8. e. m

(Trettlofemman).Stora Salongen.

rroejpam Program
Kronobergs regementes parad-marsch,

i. FindeisenForsch, Fest und Resolut,marsel
OUV. „Tancred

v- '.^^HS
_

S&jV " - V«■"

Ouv. „Pique Dame" Suppé
Soirée d'eté, vals Waldteufel,

Immer öder Nimmer, vals Waldteufel,
Herr och Fru Sjö, Duettister Herr och Fru Sjö, Duettister

WeissAuf der Bastei, polka ZiehrerBlumen-polkaCO

a
MFröken Anna Hofmann, Chansonett Les Trois Pertusio

Bella-Mazurka, Waldte■ufel,
Fröken Anna Hofmann

Les Trois Pertusio,Italienskt vocal instrumental
och danssällskap

Hamburg bleibt Hamburg, marsch. Vollstedt,
Potp. Bellmanmelodier Herr och Fru Sjö

Mandolin & VirtuoskvartettenHerr och Fru Sjö Les Trois Pertusio
Fröken Anna Hofmann l^raeusel. Fröken Anna Hofmann
Les Trois Pertusio Slut-marsch

frånSlut-marsch,

Esplanad Kapellet Entré 1mark
Entré imark.

Tillfälliga ändringar af progr. förbehålles.Tillfälliga ändringar af progr. förbehalles,

Föreställning hvarje afton. Föreställninghvarje afton kl.8

olasmagasinet
II

riMixaelsg-atan 3.
ekommenderar sitt väl-
sorterade glaslager.
lioderata priserI

j G/&WZ
-IIIIiIMIIIIIB

HES

l^andskmagasinet
N. Esplanadg. 39,

NU INKOMMET
Stort urval fårska: Promenad-,Bal-

och Eidhandskar. God qualité,
billiga priser.

Hlllållt
FörentaStaternas

Lifförsäkringsbolag

NEW-YORK.

€rnst bolländer
Generalagent för Finland

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843. I

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HANDSKAR
säljas endast hos

N. Esplana<l<

Ullgarn,

ESPLANAD KAPELLET
JVtandolin k VirtuosenkvarteU

<ffr a e us el.
Fredaoetwiei^^anuarMd.V28 e. m

■Latann.L. Admiral Stosch, marsch
2. Ouverture till op. Talis..I
!. Fantisie ur opH

Balfc
Barbera-

reniSevilla",violinsoloAllard.
Valse caprice „Trudi" . .Flössel.
Fantasie fjr 2 Xylophoner Kraeusel

Wil-

W. AHLFORS I
Kyrkogatan 12. Telefon 1001.

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

importerade från l:staklassens firmor.

€xtra/in y\rral^s punsd\,
Akta Cognac, Rhum^rracoch LikörerH

Strumpoi

Barnkostymer,Vantar,
Damasker, Strump-
stickor, Virk- Kaiiava-
& Stoppnål r, Snodd-
& Spoli skiner

Th. Neovius.

K. A. DAHLIA.
PARTI-FÖRSÄLJNING.

Droguer Kemikalier
~s~ o

Farmaceutiska Preparater.
Apparater, Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålarm. m.
:LTilcola.ig-a.ta.xx18.

C5-log-a.ta.xx -&_

f"

Jfya

Helsingfors

c£ Jflexsiz

ÖBE
i« «£
-c Ö w

3 «'-H

03 jza*i
'>=

CL. I<

Hels

Ouverture tilTo]^Bßß|
helm Tell". .1„Grossmutterchen"B

Yankee Ooodle Burlesque
för 3 Violiner . . .

Intermezzo ur op. „Caval-

Rossini
Lange

Vieuxtemps

Mascagni.leria rustic,aua"B|
Ariaur „Bobert le iJiableM

för manuflöjter. . .
Humoristische Vorträge (Gebruder

Kraeusel).

„Sang an Aegir" Kaiser Wil
helm II

Polka för2 Piccoloflöjter G-odefroid,
Rubinstein,Fantasie russe ]

Gigerl-Königin(Pfeiff-Rhein-
KuhnTandi^M

Mephisfogalop^re^^Xyl?
phoner Faust

Lördagen den 25 Januari
Strauss.Radetsky-marsch.

Lustspiel-Ouverture Kéler-Béla
VerdiFantasi ur op.Trubaduren

a för Violin
MetraSerenade Espagnole

a) Variationer lör Xylo-"|
phon

b) Potpourri för 2 Xy-jlophoner J
Uuverture till op. Zampa .Herold
Concertino. Solo för Oboe.Balfe.
„LaCzarine"mazurkarusse Ganne.
Polka för 2 Piccolaflöjter.Dopplei
Aria ur op. „Martha° . .Floto^

För Mamitkrß
Humoristisch^VorträgeH(Gebriider

Consert för 2 Oboe och Fagott „ohne

Kaliwoda

j^^m
Svenska folkviscuj
Fantasi för 3 Yiolmu^LaPaloma",mexikan^^M
Hodrf^^^^^^^^^^^^^^TYrattieJ■Kraeuseli lilii Iiilii|i|M
Illa aftnar Vs^M Fri entré

3matra~j3lumen~Seife
N:0 4711

frånFerd.Mulhens,Köln.
1mk.per stycke, 3 styc-
ken ielegant ask 2 mk.
50 p.

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexandersg. g.

M. Gestrin.
Mikaelsgatan 1

f. d. Böckermanska huset
ingång från portgången

t&Cemgjoråa <3apyrosser
i askar om 25 st. a 35 p

hos

„ 100 st. a 1:25p.„ 250 st. a 2:50 p.
Jacob Reincke,
35N. Esplanadgatan 35.

Cdef. 1188.

cö
CL
</>
O

ca
Ledig annonsplats

.EP■5
03

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

3oseph j^ardou k fils i paris

förbudsändningar och
andra uppdrag.

rmg upp

165 0

Carl Jergroth.
Alexandersgatan 21.

T.li© B.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och
Likörer

till billigaste priser.

Snabb och 11ig expedi-
tion genom

Kommissions- & Distribu-
tionskontoret,

N. Esplanadgatan 21

ingfors. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri 1895

Begär demialla tobaksaffärer


