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10 penni.

<£roaram~GiZlaåof
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter. DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Ledigannonsplats. Atelier för porträttering.
Förlag »f fotografier efter Unika konstnären irMtl,— = f-örlag a/ Jmska Vyer.

—
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. Handel med fotografiska artiklar.

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

N:o 65 a. Söndagen den 3 Februari.
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Majoren
Majorskan
Kaptenen
Kaptenskan.....
Augusta
Pistol, gammal soldat
En tjenstflicka . . .

Hr Swedberg.
Fru Grunder.
Hr Uggla.
Fru Bränder,
Fru Castegren.
Hr Malmström.
Frk Gerasimowitsch.

Kung Carls jagt.. .F.Pacius.
3:dje Aktens final

Börjaskl. 7.30 och slutas omkr kl. 10 e. m,
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Ledig annonsplats. «/. H. WICKEL.
VINHANDEL.

cftrraßs tsunscß
irisbelöntpåmångautställningar, sistpå

världsutställningen iChicago.

■4$Guldmedalj1890.&■Ledig annonsplats.
2v£össor.

-==s=i Waseniuska Bokhandeln.
Nya Matlagningsskolan

Biddaregatan6.
Emottager elever,

öpisgäster erhålla såväl hel- som half

SVENSKA TEATERN.
Tisdagen den 5 Februari 1895.

(j.<£. Runebergs födelsedag.)
Suomis sång

och
Vårt land.

(S/unges af Akademiska Sångföreningen.)
För l:sta gången

Oet var en gäng.
Proverb i1akt af Eva Alm.

Personerna:
Herr von Palmer, 40 år . .. .Hr Ahlbom.
FrökenGfabrielleHennings,34år Fru Bruno.
En kammarjungfru Frk Berglund

För första (10:de) gången

Ur Julkvällen.
Dikt i3 taflor af J. L. Runeberg.

Personerna

c

Kontor Fabiansgatan N:o 8. Tel. 916

VALOKUYA alkuperäisestä

[M. Higg^ji aii..i' ;ri^lna'-g .< :,:ur.< .'(-/Min, Helsingfors.

MUs&teiutv

Olof Wibelius

„Landshöfdingen"

■ <:'J^*rr^ -*"~ JJ£TS^*lSr\
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SUOM. TEAATTERI.
Tiistaina Helmikuun 5 p:nä 1895.

J. L. l\uner>ere| in synfymäpäitfän jopaosfa.
RouvaAnniKaslln'ln,neitiN.Prit>erg'ln,

herraKarl Sjöblom'ln, herra B.Ek-
lundenjaYlioppllaskunnanlaula-

jiensuosiolliseila avulla.
I.

a) Maamme. 1 m. ... ....
b) Suomen laulu. / laulajat.

11.
Vänrikki Stoolin tarinat.
(Lauselmia. Lauluja. Kuvaelmia. Kirjoittanut

J. L. Runeberg.
Maamme. S 7. LottaSvärd.
Torpan tyttö. s 8. Sotavanhus.
Von Konovr ja hanen 9. Ukko Hurtti.
korpraalinsa. 10. Kulneff.

Kuormarenki. s 11 Kuoleva soturi.
5. Sven Tuuva.
6. Pilven veikko.

12. Sotilaspoika.
; 13. DöbelnJuuttaalla.

111.
a)Lemmen kukka (Genetz).\
b) „Tuuti lastatuonolahan">Ylioppilaskunnanlaulajat.
c)Herää Suomi! (Genetz.) J

VI

El VOL
Kaksinäytöksinen perhekuvaus. Kirjoittanut Johan

Ludvig Buneberg. Suoment. E. Tamminen.
HENKILÖT

v. Dann, rikas kartanon herra
maalla Benjamin Leino.

Julia,hanen veljensä tytär . . .Olga Poppius.
Aksel Frank, nuori maalari . . .Axel Ahlberg.
Bouva Bingen, emännöitsijä v.

Dann'in luona Emelie Stenberg.
Trygg, vanha uskottupalvelija. .Emil Falck.
Silimaalari,työssäv.Dann'inluona lisakkiLattu.

Ovet avataank:lo 7. Näytäntö aikaa k:lo V2Bja
loppuu k:lo 11.

inackordering.
Abonnenter lämnas rabatt.

Pauline Albionf- d. lärarinnaiKr. A. Forss hushållsskola.

Ledig annonsplats

\mrmm

Endast ett pris.
Filthattar 10 fmk. Silkeshattar

och chapeau claques 20 fmk.

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

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus.

AXEL PALMROOS
Vlnaffäi.

Lager af fina äkta Viner
Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

CAPE BU lÖBB
Sofiegatan 2,

Serverar smörgåsbord,Vi& Vaportioner, saltabiten,
Varma & kalla sexor,till billiga priser.

Öl på. seidlai.
Nybeklädd & Väljusterad billard. Nya bollar. Goda köer.

Gustaf J^lomqYist

JERNVÄGSHOTELLET.
Undertecknad, som den 1Eeb. öfver-

tagitJernvägshotellet,rekommenderarsig
med välmöbleraderum tillbilligapriser

God Restauration! Uppmärksam betjäning.
Högaktningsfullt

A. Grönberg,
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Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR X?
äfvensom DAMKAPPOR (£j \Damskrädderi under utmärkt ledning. y\

E. Ståhlberg^^^SS^S^i^-,^^FOTOGRAF. -<r^
W rekommenderarsina fruko- Mi u»

nwlip lMiftsl(il* iwtannt "%&£*%%■ lOTiip lOTåii^iiti rtöainnt.



»¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥****¥**********»|JLLIUS SJÖGREN 3>* Mikaelsgatan 4. Centrals hus. \
\ Ylle- och frikofvaruaffär. \
>* Välsorteradt lager. Billigapriser. \

fXi/försäkringsaktiebolaget
IiLEYi.

JSifförsåRringariJSifränlor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.
!fe?u

Esplanad kapellet.
Alla dagar

från kl. \8 e. m.

KONSERT
cffianåolin Virtuos fivarfef*
fen familjen cffiraeusel.

Fri Entré.

Stor nyhet.
M Genom ett "^^SiI PATENT §j
äH tillhörigt den af oss representerade firman fs|
MBayliss Thomas & C:o (Coventry,England)|§|
m. är numera -m
$å\!! Vefocipedens sförsfa fiende — !!!||
11!!! — sfifninejen oskaaiiggjora —

"" -W

MExce/sior maskinerna för 1895. §|
§1 Axel Wikllllld, Hjalmar Fellman |$|
ék Generalagentoohinne- w d̂"irsS- 19 SÉ
sfr: t e i c 11 telefon 7os. ?*C*?jsfe hafvare at hutvudde- «K>
fjjfjl poteniCentralpassagen %f$

rORKESTERFÖREMNGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Tisdagen den 5 februari

Program:
1 Vårt Land

Buverturetillop.,,KungKarls Jagt«J
PahlmanSuomalaisia kansanlauluja

Björneborgarnesmarsch

PAUS.
Beethoven,

Ouverture till „Prometheus"
Solo, för violoncell

(Hr. Alaerto Pugny.)
Bizet.Carmen-suite n:o 1

PAUS.

Ett bondbröllop (två satser). . .Söderman
Handel,Largo
Sait-Saens,„Danse de la Gipsy"

\\xt-.
-^ \p^

Xj^-""''
Tr
-

". .... i meddelas afMemsmnj ipianospel *aaa
«»\ . \ t** i1 Smörgåsbord,4 rätterIQemehs l?otel. jjgj^,,
Tabled'H6tekiV23-5) högrepriser.

J. Osolin

FtODEGA ESPANÖLÄ
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

t^Cag&lslams Boßßanået.
—

2:90

3:75,

■TT7S
2:2f>.

~~

öfvers^Turgenjew, Mumu, „
Ingman, En bondehöfding^^^^^^^^^^M
Vera Hjelt, Mellan läxan ooh leken

soldan- Brofeldt, Finsk bilderbok^B
Westermarck, George Eliot — 3:-7^^^
Geijerstam, Nyabrytningar —

2:25.
Lagus.FörklaringartillFänrik Ståls sägner - i-Tjfl
Konstnärsgillets Julblad

—
2:50.

SOCIETETSHUSET.
Hvarje afton

Stor Föreställning.
Artister

Frk» Mlsn Langére, Chansonett,

Fröken Anna Hofmann, Chansonett.
Uppträdande

jYiandoliiwirhioserna,Sång-ochpanssällskapet

Les tro/s Pertusio.
Entré imark

% J. F. Lundqvisfs |
jj Pälsmagasin. J
tsl Största lager af färdiga pälsvaror. 4^
JL Herrpälsar af bästa material. aj<
["j Erkänd specialitet: Moderna Roton- j.«
f? der. Lagret al Pälsfoder och tyger för *,

yj utförande af beställningar särdeles rik- Tjfö haltigt. Capes, Peleriner, Kragar, Muf- m
fö far, Boa's, Mössor, Baretter, Vinterhand-
fö skar, Sportvantar (Kintar) m. m. allt i
kL största urval.

L,
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vid vägen till „Fölisön"

Yalhalla Café" *ss„iuiuuiiu uuiu
A Ahlberg.

> ■

2

<8

till de rön,han därunder gjort. Denna
akt är dock någorlunda dräglig ijäm-
förelse med den, som försiggårisjälfvaO. Öländer. Teaterbref från Rom.
yuksalen,

Ihällande regn vandrar jag upp för
„Via Nazionale" kl. närmare 9 på af-
tonen. Jag hade kvällen förut varit
på „Theatro Valle", där M. Antoine
från „Théätre Libre"iParis söktebedåra
romarne med de moderna klassikerna
Ibsen,Björnson Francois de Curel o. d.
Jag hade haft nöjet få imig en akt
af „Ett handelshus" och en hel pjes
„Soeur Philoméne", bearbetning efter
en roman af Edmond ooh Jules de

Tre sängar på hvardera sidan och i
den närmaste till höger en kvinna i
dödsarbetet. Att höra hennes upprö-
rande, fragmentariska ordsvall, se hen-
nes hjärtslitande fasa för den annal-
kande dödenoch bevittna hennes ohygg-
liga dödskamp, under det att syster
Philoméne och två reconvalescenter,
som hon nödgat lämna bädden, förrätta
sin andakt framför altaret ifonden,
glömska af alt — detta är mer än man
kan begära af en vanligt utrustad åskå-
dare. Att beskrifva innehållet idenna
pjes skulle föra mig för långt, ty jag
torde då utan tvifvel vis-a-vis det mo-
derna dramat låta hänföra mig af mina
känslor och det med uttryck, som icke
skulle harmoniera med god ton.

ILa&
"

Goncourt.
Efter de profbitar af ultramäodrna

författare, som jaghaft förmånensmaka
annorstädes i världen, har jag nästan
vant mig af medatt varanogräknad —
men, jag kan ingalunda tro, att vår
Herre skapat . . . jag ber om ursäkt. . . en mage, estetiskt emottaglig för
en produkt sådan som „Soeur Philo-

Det var för öfrigt inte alls om„Sy-
ster Philoméne" jag nu ville tala. Jag
började ju på „Via Nazionale" ihäll-
regn, och jag ämnade mig till „TeatroCostanzi", stora operan, där man skulle
ge Verdis „Falstaff" medAntonio Scotti

méne "
Handlingen tilldragersig på ett sjuk-

hus, och första akten iunderläkarnes,
kandidaternas samlingsrum, där man
får bevittna dessa unga herrars frukostr^ ith>lrollen,. . . ingen modärn pjäs kan försiggå
utan att det skall ätas . . . åhöra de-
ras särdeles uppbyggliga konversation,
erfara hur en underläkare tar sig ut
efter en ruskig operation och lyssna

Iulikhet med de flesta andra romer-ska teatrar börjar „Costanzi" tidigtd. v. s. kl. half 9 eller 20,30, som detar efter den italienska tideräkningen.
Som försiktig general hade jag skaffat

Ski Inadstorget 2.

Franska Lifförsäkringsbola

mig biljett på förmiddagen,men detta
visade sig öfverflödigt, ty teatern var
endast fyld tillen fjärdedel. Jag afläm-
nade min rock ivestiairen, därvid man—

för principens skull
— sökte tara

mig på några soldi . . . hvilket dock
städse misslyckas ... och inträdde
med högburet, af filthatt prydt hufvud
isalongen.

Klockan var då visserligen », men
inga tecken gåfvo vid handen, att man
tänkte börja. Iföljd däraf slog Jg
mig ned och såg glad ut under ennan
timme. Sedan började jag visserligen
tycka, att saken kunde påskyndas,
men då jag ej skulle med tåget, inta-

lade jag mig tålamod. Men det va
inte fallet med den „högre" pobl^en.
som medels hvisslingar gaf sin otalig

het till känna. En hittils bakom rid»
dold person framträdde då och tuU»
nagaf, att kapellmästaren, signor
scheroni var illamående, EVar Ö̂r .,P\aI)
ken ombads godhetsfullt vänta tilsn^blef frisk. Publiken applåderade
detta bevis på höflighet,och de öu^kestermedlemmarne, som under i
hade samlats, reste sig, tände sina

garetter och försvunno. ,
Qt.

Hur det var, så komialla tau
ligen Mascheroni, åtföljd af Kap'" och man började. ... tej

Nu hade jag på fömiddagenWjP
; ask vaxstickor, hvars ena sida var p

et I/U



Kontor. Fabiansgatan N:o 8. Tel. 916I|ä^S^i££ä£l&£äfä£i^iSä&£&£^ SOCIETETSHUSET.
CARTE D'OR fe Söndagen den 3 febr. kl. 5 e. m

Folk-konsert.IRROY Program.
"k te W&

St i I°4
CHAMPAGNE KK Under Stjärnbanéret, Marsch . .Rosch

Ouverture, Martha Flotow
If)

I
M Frk. Elsa Langere, Chanteuse Inernationelle,Renault & C:o Eldorado-vals, Royle.

Les Trois Pertusio
Kneip-polka, Fahrbach
Fröken Anna Hofmann, Chansonett,COGNAC Slut-marsch

Les trois Pertusio $w%€^mVerldsberömda kvaliteter. fe
Vi presentera idag för våra läsare bilden Entré 50 p

af den på Societetshusets varieté uppträdande Per-|GULD
Ésilfver MedaljernSW
|jBRONS ) M

Ti/lfåiliga ändringar af progr. förbehålles,O
O tusio-trion, som är på god väg att blifva gunstlin-

gar hos vår varietépublik, något som de äfven för-
Éa.., >l§w^L..fc3_

■1 tjäna genom halten af sina prestationer

n^pN^

GRAHN,HEDMAN& WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA.»WS Ä»
J. Sunis Skrädderi Stora Roberfsgatan N:o 3.==utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt.=Östra Henriksgatan 13.O

L.
"C Telefon 1192,

«GS-«,j3txtoj~i:o.± restaurant
Rekommenderas,

Bogar/n«£> i

/ b? /Oskar/ c* /
/rr/LevinsZ-SL, /

/&/IC"/iskyld
# *m^< #

/> # EetommeiiilEras/6ö//på ddbästa.

£
O
O Hotel Kamp.Alla dag-ar.

Middagskonsert
Alla dag-ar,

Aftonkonsert
fr. kl. 9 e. m.er Elite Wiener Damkapellet

Kl 3—5 e. m FAVORITE
Telefon 1866. I H. DU BOUZET. COGNAC.

'U

..£
c
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med Mascagnis porträtt med underskrift:
„En maestro, som vid 30 års ålder
skref en tragisk opera" och andra si-
dan prydd med Verdis porträtt och
underskrift: „En maestro, som vid 80
års ålder skref en opera buffa", och
jag slöt häraf, att „Falstaff" måste
vara bra, tyiItalien blir ingen musik
populär, som icke är bra.

Erfarenheten jäfvade ej häller mitt
antagande, ty „Falstaff" är onekligfn
en genialisk skapelse. Kanske också
att utförandet gjorde sitt till, och jag
tror, att det måste vara en italienar»-
som skall sjunga Falstaff. Scotti var
nu briljant —

en kraftig, underbart
välljudande stämma, ett föredrag, så
bundet och vackert och spirituelt, som
endast en talangfull italiensk sångare
kan åstadknmma. Han var utmärkt
äfven som skådespelare. På samma
gång han gaf tillbörligrättvisa åt denne
narraktige, korpulente och galante rum-
melkurre, som Shakespeare åsyftat,vixte
"an, ienlighet med sångpartiets kraf.
att lägga eld och lif i sin framställ-
ning. Sin stora ariai2:dra akten hos
mistress Ford, däri Verdi synes ha lös-
»läpt ett under åratal magasineradt
förråd af humor och godt lynne, nöd-
gades han . . . detta skall varaiIta-
hen " . . sjunga om tre gånger.

En förtjust sydlänning karaktärise-
rade hans prestissimo: „det är, som

om man såge en handfull gnistrande
dipmanter kastas utför en hvitglänsande
marmortrappa" . . .

Bland Scottis kamrater framstodo
i synnerhet signora Petri som mistress
Ford och signora Zauner som mistress
page —de öfriga voro som de kunde.

Jag afslutade min aftonmed att törst
leta efter en spårvagn och sedan efter
en droska, och som båda dessa försök
misslyckades, blef jag genomvåt. För
att återställa jämvigten begaf jag mig
till „Gambrinus" vid Corso, där jagj
för att använda ett signifikauvtjittryck|

mig invärtesM
Dov Quijote

Notiser.
— Fröbergska sällskapet gästar

för n. v. framgångsrikt Norrköping.
Så läses iNorrk. Tidn.:

Den operett, som igår afton af Iro-
bergska sällskapet uppfördes å denna
scen, nämligen Sjökadetten med mu*ik
af B. Genée, har flera gånger förut
gifvits härstädes, och är sålunda icke
obekant för härvarande teaterpublik.
Och dock föreföll det nästan igår af-
ton som om man förut icke sett den-

samma. Orsaken härtill är tvifvelsutan
att sökaidet värkligen utmärkta sätt,
hvarpå pjesen isin helhet, såväl i vo-
kalt afseende som i fråga om iscensätt-
ning, kostymer m. m. återgafs, Det
är ingen öfverdrifc att säga, att af de
stycken, sällskapet förut här gifvit,har
intet gått så väl. Det var ett sådant
lif och verve ispelet ochutförandet, en
på flerahänderimusikaliskthänseendeså
god tolkning af sångpartierna att går-
dagens föreställning värkligen kan sät-
tas som ett mönster för hur operetter
böra gifvas

— „FÖr välgörande ändamål"
är namnet på ett nytt fyraaktsstycke
af Franz von Schönthan och Gustaf
Kadelburg, som. skall i denna vecka
uppföras å K. Schauspielhaus iBerlin.

— Societärerna for Comédie
Francaise i Paris ha idagarne haft
sin generalförsamling. Till en början
protesterade man ifrigt mot att omkost-
naderna för orkestern öfverstigit det i
teaterns budget faststälda anslaget. Ars-
vinsten belöpte sig dock till 397,389
francs, så att på hvarje societär kom
ungefär 18,000 francs. Till nästa år
får dock Frankrikes främsta scen ut-
betala ej mindre än 127,000 francs i
pensioner till herr Got och fru Broiset.

— Lessing teatern iBerlin skulle
härom dagen uppföra ett nytt stycke,.Efter manövern"somspeladesiofficers-
kretsar. Isista minuten kom dock po-
lisförbud att de spelande ikce fingo visa
sig i fullt korrekta uniformer. Nu
måste teaterns direktion istörsta hast
bitta på nödiga — uniformsförändrin-
gar. *

— Kristiania nya Teaterbyggnad
har nu hunnit så långt, att

—
nadskapitalet tagit slut. Man beräk-
nar,att penningarnenätt och jämt räcka
till själfva uppförandet, men till hela
den inre utstyrseln saknas medel. En-
ligt Verldens Gäng torde dock sparban-
ken och bränvinsbolaget skänka ettbe-
lopp motsvarande kostnaden för värme-
ledningar. Ytterligare skulle dock be-
höfvas vid pass en half million, innan
det inre blir det yttre och staden vär-
digt. Byggnadsgrunden har ock in-
gifvit allvarliga farhågor, och sättsprik-
kor hafva visat sig, hvilka dock arki-
tekten förklaratkomma sig af — fro-
sten.

"f|H3>#€H-+

XisB. Carl von Knorring. Kontor: Michaelsgatan 1. Telefon 1357.



SOCIETETSHUSET.
Söndagen den 3 Febr. kl. 8 e. m

Trettiofemman.

Program
1. Hamburg belibt Hamburg,

marsch Vollstedt.

2. Festouverture Richter
3. Deutsche Volkslust, vals.Weiss,

4. Fröken Anna Hofmann, Chansonett,

Ziehrer5. ..Blumen-polka"

6. Les trois Pertusio

7. Frk. Elsa Langére, Chanteuse

8. Radetskymarsch Strauss

9. Fröken Anna Hofmann, Chansonett,

10. Les trois Pertusio.

11. Fröken Elsa Langare, Chanteuse
12. Slut-marsch,

Ändringar af programmet förbehålles,

Entré 1mark.

Föreställning hvarje afi:on kl. 8

10. Aria för Manufiöjt. .
11. Humoristische Vorträge

Kraeusel.

12. Ouverture till Öp. ZampaHerold.
13. Consert för Flöjtsolo. .Furstenau
14. „Der arme Jonathan" Solo

Scene
sel.

15. Polka för3 PiccoloflöjtenQuanz,
16. Mephistofeles-Gaiopp . .Faust.

Alla aftnar kl. */2 8 till 11.

J. Woiontis

Boieldieu
marsch^
Ouverture till <>}M
lifen af Bagdad"B

3. Polka för 2 Piccoloilöj^
ter " .Bousqueto

4. Donauwellen, valse . .Ivanovici.
5. Spieluhrenpolka för 2

Xylophoner Doppler.

6. Ouverture tillop. „Tank-
red" Rossini.

7. Concertino förOboesoloBalfe.
S. Fareyou well,meditationLangley.
9. Santa Lucia'' Aria för

manufiöjt Rioardo.
10. Fantasie, Fantasie Russe" . . .Rubinstein.
11. Humoristiche Vorträge,gebriiderKraeu-

sel.

12. „Lustspiel Ouverture" .Kéler Béla.
13. Concert för2 Oboer och

Fagott Th. Kraeusel,
14. Variation för 3 ViolinerPaganini.
15. Marsch Patpani....Kraeusel.
16. Schluss-Galopp för 2 Xylophoner.

Alla aftnar kl. 7s* till 11.
Fri entré.

J. Woiontis.

SOCIETETSHUSET.
Måndagen den 4 Febr. kl. 8 e. m

Trettiofemman.

Program
Amiral Stosch, marsch .Latann.
Lustspiels-ouverture. . .Kéler-Béla
Prés de toi, vals Waldteufel.

4. Frk. Elsa Langére, Chansonett
5. Fjäderlätt, polka Parlow.

6. Les trois Pertusio

7. Fröken Anna Hofmann, Chansonett,

8. Carabinier-marsch . . .Werner.

9. Frk. Elsa Langére

10. Les trois Pertusio

11. Fröken Anna Hofmann. Chansonette,

12. Slut-marsch

Ändringar af programmet förbehå/ks.

Entré imark.
Föreställning hvarje afton kl.8.

ESPLANADJ<APELLET
jVfandolin k VirtuosenkYartett.

cffiraeusel.
Söndagen den 3 Februari kl. Va 8 e- m

Program:
1. Lepére LaVletoiremarcheGanne.
2. „Lagazza ladra'

-
OuvertureRossini.

3. Concert för Violinsolo .Beriot
4. V.Ise Caprice „Trudi" .Flössel
5. a) Intermezzo a. d. Caval-

leria Rusticana,Alex.Kraeu
sel, Virtuose undklein-
ster Kapellmeister der
Welt Mascagni,

b) Variationsbrillantes för
Xylophonsolo, Alex
Kraeusel, Virtuoseund
kleinsterKapellmeister
der Welt ......Mascagni.

„Wil-
. . .Rossini

I 1111l1 1 1 II Jhelm Tell" . .|
7. Nach dem Balle ..\ lUsTy^Tv^UimeM
8. ..Yankeedoodle"Burlesque M\

för 3 Violiner Vieuxtemps|
9. Sang an Aegir' ....Kaiser Wil-

helm n.

ESPLANAD KAPELLET.
JVtandolin k Virtuosen Kvartett

cfåra&usel.
Måndagen den 4 Februari kl. V2 8 e- m

Program
1. Gruss an Helsingfors

|MMaxKraeuseJ

Kraeusel.
(Gebröder

Max Kraeu-

ftya
Glasmagasinet

Helsingfors.
3 Mlkaelsg-atan3.

Rekommenderar sitt väl-
sorterade glaslager.
Hoderata priserI

Olsson é Jflexsiz,
IMIHIIHHIIFIWI'IIHHIi»mi/t■

Tjandskmag.asinet
N. Esplanadg 39.

NU INKOMMET
Stort urvalfärska:Promenad-,Bal-

och Ridhandskar. Ctod qualité,
billiga priser.

Itlilålll
FörentaStaternas

LifTörsäkringsbolag

NEW-YORK.

€rnst bolländer
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843, is "
"k
4-

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

nAID§KA«
säljas endast hos

"\7\7". T^éLIEIT
N. Esplanatlff. 37

Göhles gård.

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001.

Lager af gamla, goda, bevisligen
verkligtäkta viner,direkt

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtrafm )\rra)^s Punsch
Äkta Cognac, RhutrhArrao

och LikörerM

Ullgarn,
crémefärgadt & blekt bo-
mullsvirkgarnpå nystan,
rödtmärkgarn,Carlsbador
strumpstickor a 25 penni
omgången, virknålar från
10 penni pr styck.

Bomullsväfgarn.

Th. Neovius. I PARTI-FÖRSÄLJNING,
af

Droguer, Kemikalier—
-S~ och ~$

Farmaceutiska Preparater.
Apparater, Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålarm.m.
IS.

G-log-ata.3^.-5:.

O
OS

fl <" #t\ £fl = o §

T1+-* :© (A *M 1-2

r^s jS"^ «

SOCIETETSHUSET.
Tisdagen den 5 febrnuari kl. 8 e. m

(Trettiofemman).
Program

Fahrbach,
Suppé.
Bonnerose,

1. Königs-marsch . . .
2. Ouverture Boccaccio
3. Svärmeri, vals . . .
4. Frk Elsa Langére.
5. Rigoletto-polka . . .
6. Les Trois Pertusio.
7. Fröken Anna Hoffman

Öländer

StraussIhin Ii 1 1In ii MW
Elsa Langére.H

PertusicH
Fröken Anna HofmantM

Ändringar afprogrammet förbehål/es
Entré 1 mark.

Föreställning hvarje afton kl. 8.
ESPLANAD KAPELLET

jYlandolin k Virtouscn V\YarteU
Kraeusel

Tisdagen den 5 februari kl. V2B e. m
Program

Strauss1. Radetzkymarsch . . . .
2. Ouverture tillop. „Leich-

Suppé.te Cavallerie" . . . .
3. Fantasie ur op. „Trova-

Tore" för Violinsolo . Verdi-AUard,
4. Wanderskizzen-Valse . .E.Bach.
Ö.PiCCicatO PolkalAxel Kraeu-(

b.) Variations f
' kiein-

BrillantesförS|Desormes.
Xylophon J Welt. [

11. Uuvertnre till op. \Yil-^^^^Hhelm Tell" .....Rossini!
7. Polka för2 PiooolofiöjterBahresel8. Svenska Folkmelodier.
9. Aria nr op. „Martha" för

manufiöjt Flotow.
0 a) Finiculi-Finicula . . .Monza.

b) Gigerl-Königin ....Ktihn,
1. Humoristiche Vortröge (3 Gebrudei

Kraeusel.)->. Final ur „Torquato^^^^HH
3. Moskwa-Kamarlnskaja.
4. Carneval de Venise, för■mVioliner Paganini
5. a) Ziegeuner Spiele, för1

Xylophon Scapary,
b) „Azte-Popke-Moäbe",

galoppför2XylophonerZypke.

Donizetti,

Alla aftnar kl. i/2 8 till 11.
Fri entré.

J. Woiontis.

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexandersg. g.

3matra-j3lumen-Seife
N:0 4711

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

M. Gestrin.
Mikaelsgatan1.

f. d. Böckermanskahuset
ingång från portgången.

<&Cemgjoréa t^apyrossar
iaskar om 25 st. a 35 p.
i „ „ 100 st. a1:25 p.
i „ „ 250 st. a 2: 50 p.

hos Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35.

Celef. 1188.

cö

o.
COs=o

Cti
Ledig annonsplats.

OS

03

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

for budsändningar och
andra uppdrag.

ring upp
1650.

Snabb och billig expedi-
tion genom

Kommissions- &Distribu-tionskontoret.
N. Esplanadgatan21.

Joseph JSardou k fils i paris
Begärdemialla tobaksaffärer.

Carl Jergroth.
Alexandersgatan21.

t.lies.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och
Likörer

till billigaste priser.
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