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Ledig annonsplats

N:o 63.

10 penni

ogram~<filaået
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och freda*.

Söndagen den 27 Januari

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier förporträttering.
'örtag af fotografier efter linika konstnlren artetta.—

SE förlag af finska yyer.==—
Handel med fotografiska artiklar.

I Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 284.
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SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 27 Januari 1895

För sjunde (71:de) gången

„LILLA HELGONET"
(Mamzelle Nitouche)

Comédie-opérett i- 3 akter (3:dje akten afdeladi2 tab
låer) af Henri Meilhac och Albert Millaud. Öf-

versättning Musiken af Hervé.

Personerna
Grefre de Chateau-Glibus,Ma-

jor vid 27:de dragonre-
Malmström

Castegren
Uggla.
Enberg.
Biégo.

gementet . . . . . . . jjj
FernandedeCham-'| löjtnanterfplatreux, Ivid sam- |Hi
Gustave, (ma rege- |Hj
Robert, J mente. [H]
Loriot,korporal Hj
En dragon . . .orgelnis^B

klosteiH
Linderoos.

Svalornas
Hr. Wihelmsson

Direktören för teaterniPont
arcy

Regissören
Denise de Flavigny

Hr. Ahlbom.
Hr. Nyström

Fru Castegren
Priorinnan i-Svalornas klo

ster« Bl ii i i Ii i
oorinnej i (Frk Tschernichin.GimWette, aktriser vid tea- Frk. Gerasimovitsch
b,.

6' ( terniPontarcy |Frk Berglund."y,Tia> J Frk Hellman.

Kloster Pensionärer. Aktriser. Dragonofficerarem.fl
Händelsen ioch inärheten af Pontarcy

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10,30 e. m

Kontor. Fabiansgatan N:o 8. Tel. 916. -fr

5Sr

Anna Hofmann

Programbladet meddelar i dag porträtt af
den svenska chansonettsångerskan fröken Anna
Hofmann, som genom sina med godt humör och
godt föredrag utförda visor vetat alt mer befästa
den popularitet hon under sitt tidigareuppträdande
å Brunnshusets varieté senaste somar lyckats vinna.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Tammik. 27 p:nä 1895

näytellään

fålållMllå.
5-näytöksmen näytelmä. Aihe otettu Cudraka kunS

kaan muinais-intialaisestanäytelmästä Mritscha3B
katika (Savi-vaunut). Emil PohPin saksalai-^Hsestamukaelmastasuomentanu^ren^MendeHn^H

Henki1ötH
Tscharuriatta, bramaani....I
Roliasena, hanen pieni poikansaI
Mailreja, bramaani, TseliarudatM

Axel Ahlberg

Knut Weckman,i iii
' MSamsthanaka, 11« 11itsovaiiknniiHkaan Palakaan lanko . . .Benjamin Leino

Ariaka,paimen,sittemminkuningas Oskari Salo.
Yasantasena, ba.jadeeri Katri Eautio.
.Maria11ika, hanen orjattarensa . .Kirsti Sainio.
Kylvettäjä, sittemmin Buddhalai-

nen kerjäläismunkki . . . Aleksis Rautio.Hovilainen,SamsthanakanseurassaKaarle Halme.
Ylituomari Emil Falck.
Viraka V kuninkaan henki- fOttoNärhi.
Kandanaka / vartijoita \Taavi Pesonen.Matura, pelihuoneenisäntä . . .lisakki Lattu.
Pelaaja Niilo Stenbäck.
l:nen 1 ,„,„.,, . /Isakki Lattu.
2:«en / |NHlo gtenbäok.Stavaraka, Samsthanakanpalvelija Konrad Tallroth
Kumbilaka, Vasantasenanpalvelijaß
Kuninkaallinen H
Radanika,

ai<)■

Emil Falck

. Olga Salo.
/Kaarle Keihäs.
\Hemmo Kallio.
/Maria Rangman.
VNaemi Kahilainen,

2:nen |""e^H
namSBJKansaa, sotureita, henkivartijoita, Samsthanakan 01

jia Vasantasenan 6 orjatarta, Vasentasenanorjia.
Ovet arataan k:lo 7. Näytäntö aikaa k:lo l/sBja

loppuu k:lo Vall.

\

;

Havtes Nouveautés iSIDEN & YLLEVAROR
äfvensom DAMKAPPOR.jfHMS» BlKlirg Damskrädderi under utmärkt ledning,

Vöslauer Goldeck!
J. H. WICKELL Ledig annonsplats. I Dessa utmärkta rOd-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.

VINHANDEI

cflrrafis AXEL PALMROOSprisbelöntpåmångautställningar, sistpa
"'TTja.a.fifa.r.

Ledig annonsplats. världsutställningen iChicaga

&GuldmedaUlS m̂*
Endast ett pris.

Filthattar 10 fmk. Silkeshattar
och chapeau claques 20 fmk.

bössor.

Lager af fina äkta Viner
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

Waseniuska Bokhandeln.
Specialaffär förblomsterkort

och portmonnäer.
C),.r.-a.Mm portiones

Ledig annonsplats Ledig annonsplats.~_ Största lagerafGRATULAT/OA SKÖRT.
hvT°? monnäer oc]lPlånböcker,
"varat nyheter nu inkommit. Nybeklädd & Väljusterad billard. Nya bollar. Goda köer,

6ustaf J3lomqYist.Oskar Fröberg
48 Kaserngatan.

->K. E. Ståhlberg^-^^^.tU.r^^-FOTOGRAF.-^
sfl . u> , rekommenderar sina frnko- » t » m © » ■ i iRiviliiaa IpanikipÉuiite rtttawaat s^?a:2i ravillip iranuu||osßt| rsstairani-sa^W, 9§* t*,**»,*»»» fl»«(«-r BT r mänheten, w
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\ JDLIUS SJÖGREN %|J MikaSlsgatan4. Centrals hus. *
\ Ylle^ och frikofvaruaffär. \$ Välsorteradtlager.Billigapriser. %

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningiparti ooh minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

«£i//örsäl^ringsaktiebolaget |
KALIT A.

J&ifförsäfåringar é JSifräntor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

Esplanad kapellet.
Alla dagar

från kl. e. m.

KONSERT
cManåolin VirtuosRvarfet*
fen cFamitjen dfrraeusel.

Fri Entré.

1 1
Éj ~~ Stor nyhet.= Éj<fp Genom ett
m PATENT H«§(§« tillhörigt den af oss representeradefirman f|||
|fBayliSS Thomas& C:o (Coventry,England)II&jk är numera ÉÉ
|j|!!! Velocipedens sförsfa jiende — !!!|é
|i!

'
!—

slitningen
— oskadliggjord !!\W

itExcelsior maskinerna för 1895. |§t
sf| Axel WiklUild, Hjalmar Fellman §|f
É]É Generalagentoch inne- Wladimirsg. 19 »v%|ghafvare af hufvudde- telefon 758

-
»jijlj. poteniCentralpassagen. ssi

Tisdagen den 29 januari

Program:
Ouverture till „Ossian" Gade.
Valse caprice
Siciliano . .

Rubinstein,
Bach.

„Romeo och Julia", fantasi Tschaikoiosky,

PAUS.
BeethovenOuverture till „Leonore III"

„Airs hongrois", för violin Ernst.
(Hr J. König.) . Sibelius,Intermezzo....

„Le Cid", balletmusik Massenet,

PAUS,

Kajanus,Rapsoeli n:o 2
Spinnvisa ur op^^e^flygande

Holländareiyß Wagner,
UngérslHnärsclHi^lFaiist " Berlioz,

B^iTJAiclaaéél^A
I \

\ .*sS3MW^
MerYis" ipianospel mS"%<***," " f r St. Robertsgatan n:o 39.

\f\ " I T"* 11 Smörgåsbord, 4 rätterKlemens hotel. .°,ch
rk^ k,2F"k-.„\ i Supéer frän 2 mk. 50 p. till

Tabled'H6tekiV23-5) högre priser.
J. Osolln.

Boßßanéel.hagelstams
Finska novellister — 3
Canth, Noveller, öfvers 2:90.
Turgenjew, Mumu, „
Ingman, En hondehöfding.— 3:75.
Vera Hjelt, Mellan läxan och leken

—
1:75.

soldan- Brofeldt, Finsk hilderbok —2 :25.
Westermarck, GeorgeEliot — 3 :—.
Geijerstam, Nya brytningar —

2:25.
Lagus. FörklaringartillFänrik Ståls sägner
Konstnärsgillets Julblad — 2:50.

—
1:50.

SOCIETETSHUSET.
Hvarje afton

Stor /Föreställning.
Artister

Herr ooh Fru Sjö, svenska duettister.
Fröken Anna Hofmann, Chansonett.

Uppträdande

jYlandolinvirtuoserna,Sång-och panssällskapet

Les tro/s Pertusio.
Entré imark

% J. F. Lundqvisfs £j
j{ Pälsmagasin. 1
yji Största lager af färdiga pälsvaror.

Herrpälsar af bästa material.
Erkänd specialitet: Moderna Roton- AU

sjl der. Lagret af Pälsfoder och tyger för T)
(X utförande af beställningar särdeles rik- Jjyj haltigt. Capes, Peleriner, Kragar, Muf-
ffl far, Boa's, Mössor, Baretter, Vinterhand- «|^

skar, Sportvantar (Kintar) m. m. allt iA6
Kftj största urval. £i

TT IL 11 M P< ii
VM Väg6n tiU "Fölisön"

I/O HQ Q IQTD rekommenderas.„I(lllldllQ UdlÖ Telefon 1114
A. Ahlberg.

Utdrag ur professor Klink-
meyers musiklexikon.

(Humoresk.)
Vid genomgåendet af den allt förti-

digt hädangångne professorKlinkmeyers
papper, fann man ett nästan fullständigt
utarbetadt musiklexikon. Den aflidne,
som alltid gått sina egna vägar, fram-
drager ofta föga bemärkta fakta, så
att många punkter af musikhistorien
genom honom framträdainy belysning.
Såsom exempel tagna ihögen, på den
karaktäristiska betraktelsenaf musikens
stora personligheter, må anföras föl-

O. Öländer. kvinnan förmåga att uppnå höjdpunk-
ten af mänsklig produktion. Ialla
tiders och folks musikliteratur kan
knappast något värk berömmasig af
större spridning än hennes Ea jung-
frus bön'1. Tusentals jungfrur utgjuta
dagligen sina hjärtan i denna bön.
Afven andra böner och drömmar af
henne rörde månget hjärta, men den
första, som är så fri från jägtande
efter all originalitet och snillrikhet,
efter alla rytmiska och harmoniska an-
satser, den är en bön, som ej kan

kommaimycket billiga upplagor, hvar-
för de som ej vilja offra mycket på sina
barns undervisning, sätta ett synnerligt
värde på klassikerna. Ett afbräck i
tillfredsställelsen är emellertid fördem,
att klassikerna öfvervägande skrifvit
sonater och symfonier. Detta afbräck
kan i någon mån dock motvägas af
stoltheten att kunna rätt känna och
uttala dessa klassikers namn, hvilka
tills vidare åtnjuta ett visst anseerde,
hvilket dock torde allt mer färdunklas
af de så kallade wagnerianarne (d. v.
s. våghalsarne af tyska ordet wagner

I

emotstås
Cimarosa, Domenico, en tvetydig

italienare, är endast bekant för sitt,,hemliga äktenskap".

en som vågar; se vidare "Wagner
Richard)

jande Några afklassikernas epigoner, Men-
delssohn, Chopin och Schumann,
ha fiffigt nog lurat dem; de ha nämli-
gen också varit döda iöfver 30 år
och äro därför äfven mycket billiga.

Bach, Joh. Seb. har ett särdeles
lyckligt tillfälle att tacka för sin be-
römmelse, i det han fick värfvet att
skrifva ackompagnementet tillenberömd
melodi af Gounod. Han utgaf det med
synnerlig själfbelåtenhet såsom ett s.
k. första Preludium i en samliDg styk-
ken, som han kallade „Vältempererade
klavéret", men detta fann endast ringa
afsättning hos beundrarne af Gounods
melodi, som kallades Ave Maria". —

■

Czerny, Carl, en enstöring, som ej
kunde tåla barn, hvarför han ständigt
skref etyder. Sedan han dog 1857
har man varit sysselsatt medatt räkna
dessa etyder, men ännu har man icke
hunnit med det. Denna fabelaktiga
produktivitet kan förklaras af hans fa-
belaktiga fingerfärdighet iatt kompo-
nera. Nästan alla hans noterha streck
genom hals och hufvud, likasom hela
hans lif var ett evinnerligt arbete hals
öfver hufvud.

llossini, Giacchino, berömdför sina
sprittande och muntra kyrkokompositio-
ner samt för sina till en del alvarliga
operor. Barberaren" är isynnerhet
berömd, men det oaktadt bestälde den
otacksamme — Figaro heter han

—
musiken till sitt bröllop icke hos Bos-
sini utan ho3Mozart.Hans Passioner', Passioner'- anses förnobla, med

undantag af den omtvistade Lukaspas-
sionen. Hans talrika sönerhette också
Bach.

Haydn, Mozart och Beethoven,
de så kallade klassikerna. Man igen-
känner dem därpå, att de varit döda
iminst 30 år. Såsom följd därafega
deras värk det stora förträdet att fore-

Schubert, Eranz, kompositör till
berömda Schubert-album för hög, mel-
lan- och djup stämma.Skilnadstorget 2. Badarzewska, Thekla, är ett namn

som förstummar alla, hvilka frånkänna
Hans Erlkönig" op. 1 visar alla-

redan talang, och i societeter träffar

Franska Lifförsäkringsbolaget ffffc
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ORKESTERFÖRENINGEN SVENSKA TEATERN.
I HELSINGFORS. Biljettpriserna äro

Länstolar
Söndagen den 27 Januari 1895 Parterre n:ris 33— 72■:3— i

k Fmk 4:—,. 3:-. . 2:50. , 2:50
, „ 20:—Parterregailen^(

Parterre-avantsceri

1fl r n
juull1 stycketals4-:de foll^onserten. 3:50

3:50
4: —
3:—

12: —
Parterre-1ogeW\Förstaradensfond^^HFörstaraden . .|
Andra radens avantscenProgram stycketals . „ 1:50„ . 1:50
Andra radens fondj
Andra radens sida, framp]ats^^|" „ „ öfrigaplatser
Tredje radens avantscen.... » » 1Ouverture till op. „Djamileh".Bizet.

%_^mmmyiMWWMtM}m å̂
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stycketals * 1„Feenm'ärchen". vals Strauss. Tredje radens fond

>t
fl
■il

Popp, sida
galleriKonsertstycke, för flöjt . .

(Herr F. Brasky.)
„Suomalaisia kansanlauluja" PahlmanFRERES .Steck.

{Raff.

\ Wieniawski,

„Flirtation'', för stråkork. .
a) Cavatine 1
b) Mazurka J

(Herr A. Arvesen.)

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.
9— lo f. m., I—21 — 2 midd. samt från kl. 4 e. m äfven-
som de dagar representationer icke gifvas, från kl.
12— 3 e. m. Vid förköpförerepresentationsdagener-
lägges förhvarje biljett 10 procent utöfver priset.

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

Finale ur op. Lohengrin", Lohengrin" Wagner.
Marsch Lehnhardt.in n tit |p

J U Ii11 Å U
Nästa representation gifves

Konserten börjar kl. Va 5 e. m.
Tisdagen den 5 FebruariÖrkester/öreningen.

fr ~-^^mmmst. (J.<£. Runebergs /ödelsedag.)
*^^jg^^

GRAM,HEDMAN& WASASTJERNASARKITEKTURBYRA. Mr
cHfS< fiJV

J. Siissis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3,
utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt.

"O Te/e/bn 1Z.9,2,

3egar

S k^
evinsß

Östra Henriksgatan 13.

i?"IMM CS-oJoratesriiOLi restaurant
H.ol3Lo2xx3a3.oxa.ca.or£is.

/iskyld
P^ /Retommenfleras

/på del bästa.

Hotel Kamp.
o

Alla dag-ar.

Middagskonsert
Alla dagar,

Aftonkonsert
fr. kl. 9 e. m.

Elite Wiener Damkapellet(T Kl 3—5 e. m FAVORITE
O
CO

Telefon 1866. H. DU BOUZET. COGNAC.
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man ofta en liten röstbegåfvad ,,Van-
drare", som, satt imusik af S., för-
säkrar att han kommer från bärgen och
att lyckan fins, där han icke är. Hvad
instrumentalsakerna beträffar skall det
alltid väcka förvåning, att S. under en
så kort lifstid kunnat skrifva så ofant-
ligt långa stycken.

Strauss, österrikiskkonstnärsdyna-
sti. För att en gång göra ett slut på
den eviga förvexlingen af de otaliga
Straussarne, gifves här en kort och
enkel förklaring öfverhela förhållandet,
som lättare förstås på så sätt, att fa-
dren med namnet Johan skiljer sig från
de två yngsta sönerna Joseph och Ed-
vard men däremot icke från den äldste
som också heter Johan, hvilken för
öfrigt alls icke liknar honom,idet han
är mycket yngre och dessutom lefver
ännu, medan fadren dog 1849, då Jo-
seph var 22 och Edvard 14 år, samt
efterlämnade åt äldste sonensinberömda
orkester, hvilken denna öfverlät på
bröderna, så att dessa likaledes lätt
förvexlades med honom, under det han
själf därefter icke så mycket kompone-
rade dansmusik, som operetter, utan att
tan dock upphörde att skrifva flere
omtyckta valser och polkor, hvilket för
resten också de bägge brödernagjorde
utan att dock uppnåhonom och fadern,
bvilka både med rätta kallades „Vals-
konungarne". Följaktligen är den be-

römda Donauvalsen icke komponerad
af den ene utan af den andre Strauss.

Strauss, Richard, en talangfull ny
komponist, som icke får förvexlas med
någon som helst annan Strauss.

Wagner, Richard har förutom sina
samtliga värk efterlemnat de sig så
kallade Wagnerianerna' med hvilka han
icke alltid har dragit jämt. Dessa
veta mycket noga hvad deras mästare
har tänkt sig och menat med hvar
enda not, ja med hvarje paus ihans
kompositioner, och deras förklaringar,
hvarmed de också gerca lyckliggöra
kättare, påminna, om än icke alltid
lika lyckligt, både om den oändliga
melodien och om de epokgörande s. k.
ledmotiverna, Wagners instrumentation
vittnar om den mest menniskoälskande
sträfvan, i det den underlättar musi-
kens njutande äfven af de lomhörda.
Men äfven för ögats tillfredsställelse
har han faderligen sörjt ty de sceniska
effekterna taga icke sällan öfverhand
öfver de musikaliska. Utstyrselkonsten
är en härlig konst.

Notiser.
— Svenska teatern. Pantomimen

„L'enfantprodigue"medWormsersförtju-
sande musik, som redan för ett par år
sedan var afsedd att uppföraspå sven-
ska teatern, har ånyo upptagits till
spelning. Hufvudrollen — den förlo-
rade sonen — skall återges af hr Vic-
tor Castegren. Fadern ech modernspe-
las af hr Riégo och fru Bränder, samt
Fhrynette af fru Hilda Castegren.

—
Lillian Sandersons andra kon-

sert ifredags gafs för en mycket tal-
rik publik, som med förtjusning lyss-
nade till den framstående sångerskans
om fulländad sångkonst vittnande sång-
föredrag. Sångerskan framträdde gång
på gång för att emottaga publikens
hyllning och gaf flere sånger utöfver
programmet.

Det är att hoppas, att den eminenta
kostnärinnan äfven framdelesejglömmer
bort oss, utan kommer åter för att
smeka våra öron med sina tjusande
toner,

e=^§g^

4IIE

iIRROYI
ICHAMPAGNE|

1Renault & C:o§
COGNAC

iVerldsberömda kvaliteter,i
i i
IGULD

|SILFVER Medaljerna
IBRONS
X*ySK?""SvVÄV l?3^v*&!

■-".-&/< ft&^tiStt ffS4rvSV Vsv VÄV! väv ■z&srk

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

1CARTE D'OR|



SOCIETETSHUSET.
Söndagen den 27 jan. kl. 8 e. m

Stora salongen.

Program

På kommando, marsch .Werner
Ouverture „Tancred" Rossini.

Prés de toi, vals Waldteufel.

4. Herr och Fru Sjö, Duettister.
Parlow5. Fjäderlätt, polka

6. Fröken Anna Hofmann. Chansonett.

7. Les trois Pertusio. Italienskt vocal-

instrumental- och danssällskap.

8. Lystige Fyre, vals Vollstedt.

9. Herr och Fru Sjö
10. FrökenAnna Hofmann
11. Les trois Pertusio

12. Slut-marsch

Ändringar af programmet förbehålles,

Entré 1mark.
:on kl. 8Föreställninghvarje afl

ESPLANAD KAPELLET
jVfandolin k VirtuosenkVartett

cJkra&usel.
Söndagen den 27 Januari kl. 1,:

2 8 e. m

Program
Helsingfors,1. (iruss a>H

marscJi
" . ! '!. . MaxKraeusel

2. Ouverture tillop. ZampaHeroldM
3. „Seigers Hemveh" Vio-BI

Valse I
5. Fiir artige Kinder, (PolkaH

för 2 Xylophonerjß

Kegel.
Flössel.

Pawlik.

6. Ouverture till op. „Die-
bische Elster" ....Bossini.

7. Concert för Flöjtsolo .Fopp.
8. „Nach dem Balle" vals .K.Harris.
9. „SantaLucia" förManu-

flöjt Ricardo.
10. a) Piccicato de Sylvia .Delibes.

b) Finiculi-Finicula . . .Monza
11. a) „So zwei Briider" ) tg„il.aris^a(£ ,bi „Wir sind vonKraeu-i£„,« I Vorträge.

Consert för 2 Oboenoch
Kraeusel.
Czibulka.
Michaltschuk

Tal^ott^StephanieGavottfl
Polka 3 Flöjtefl
Carneval de Venise lur AMVioliner Paganini
Schluss-Galopp Kraeusel

Alla aftnar kl. x/2 8 ti/1 11
DF"i*l ©ntx*©=

J. Woiontis

ESPLANAD KAPELLET.
jVfandolin k Virtuosen fyartett

cJCraeusel.
Måndagen den 28 Januari kl. V2 B e- m

Program
1. „König Karl'

-
,marsch . .Unrath.

2. Ouverturetillop.„Tancred"Rossini.
3. Fantasi för Violinsolo . .Vieuxemps.
4. „Estudiantina", Valse . .Waldteufel,
5. „Variations" brillantes för

2 Xylofoner Kraeusel.

6. Ouverture till op. „Teil" .KoSsim^l
7. Fantasie russe Rubinsteiil
7. Aria ur op. Robert le I

Diable" (för Manuflöjt).Meyerbeerl
9. „Songe d'amour apres le ■

Balt' Czibulkafl
10. NachtigalienpolkE^fö^^ic^H. mundfl

Spekulant |HumoristischeVorträge
b)Der Appen-| GebruderKraeusel.
zeller

.Bousquet

12. Ouverture till op. Oalif v.
Bagdad

13. Serenade espagnole . . .
14. „Gruss avs Loferthal" för

3 Violiner
15. Marsch-Potpourri . . . .
16 a) Zigeunerspiele för Xylo-

phon
bj Circusgaloppför2Xylo-
phoner

Boieldieu.
Metra.

Flössel.
Kraeusel.
Seele,

Kraeusel.

Ma aftnar kl. xhB till 11.
Fri entré.

J. Woiontis

SOCIETETSHUSET.

Måndagen den 28 januari kl. 8 e.m

Stora salongen.

Program
1. Königs-marsch Fahrbach.
2. Ouverture, Martha Flotow.
3. Kiinstlerleben, vals Strauss.
4. Herr och Fru Sjö,Duettister,

5. Rigoletto-polka Öländer,

6. Fröken Anna Hofmann, Chansonett,

7. Les trois Pertusio, Italienskt vocal-, in-
strumental- och danssällskap

8. Potpourri» Läderlappen". ,Strauss.
9. Herr och fru Sjö

10. Fröken Anna Hofmann

11. Les trois Pertusio

12. Slut-marsch

Ändringar af programmet förbehå/les.

Entré imark.
Förestal ning hvarje afton kl.8.

W. AHLFORS to
Glasmagasinet |Kyrkogatan 12. Telefon 1001.

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

importerade från hata
klassens firmor.

Helsingfors.
3 Mikaelsgatan3.

Rekommenderar sitt väl-
sorterade glaslager.€xtra/in fmsc\,

Äkta Cognac, Rhum, Arrao priser!

och Likörer. Olsson é Jilexsiz.
imi

Tjandskmagasinet
N. Esplanadg 39.

NU INKOMMET
Stort urval färska:Promenad-,Bal-

och Kidhandskar. God qualité,
billiga priser.

Ilitlålil
FörentaStaternas

Lifförsäkringsbolag

NEW-YORK.

€rnst Collander
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843. *&
JOUVIN & C:o's

världsberömdafranska

HAIB81A»
säljas endast hos

"W. T.A.HT
N. Esplanarfa. 37

Göhlesgård.

SOCIETETSHUSET.
(Trettiofemman).

Tisdagen den 29 januari kl. 8 e. m

Program:
1. Minne frånNancy, marschBerger.
2. Ungersk ouverture . . .Keler-Béla.
3. Toreador, vals Royle.
4. Herr och fru Sjö,Duettister.
5. Auf der Bastei, polka. . Weiss.
0. Fröken Anna Hofmann, Chansonett.
7. Les trois Pertusio.

Brahms8. Ungersk dans . . .
9. Herr och fru Sjö.

10. Fröken Anna Hofmann
11. Les trois Pertusio.
12. Slut-marsch.

Ändringar af programmet förbehålles.
Entré 1 mark.

Föreställning hvarje aftonkl.8.

ESPLANAD KAPELLET
jYlandolin k Virtousen V\YarteU

Kraeusel.
Tisdagen den 29 januarikl. j/a8 e. m

Unrath.
Kéler-Béla,

Program
1. Kaiser Friedrich Marechß
2. Lustspiel ouverture. .1
3. Grand Fantasie ur op|

Troubadour" . . . .Allardß
4. Wanderskizzen, Vals . .E.Bachl
5. Potpourrilör2XylophonerKraeusel

ö. Ouverture tillop.Norma" Bellini.7. Aria för munuflöjt. . .Kraeusel
8. Mathildengavotte . . . .Flössplß
9. Die 2 kleinenFinken,l'oljj

för 2 Piccoloflöite10. Svenska FolkvisorÉÉÉH
Seele

11. Humoristische Vorträge (Gebriider
Kraeusel).

Verdi.
Balfe.

12. Finale ur op. ..Othello^^^^^^H13. Concertino för Oboesoloß
14. a.)Flageolett Caprice, Y\r!M\

linsolo .Beriot^Mb.; Yankee Doodle, för 3
Violiner Vieuxtemps10. »Grossmutterchen" . . .Lange.10. „Mephistogalopp"....Faust

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

J. Woiontis.

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexandersg. p.

3matra-£lumen-Sei/e
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.

dCemgjoråa cftapyrosser
« öster om 25 st. a 35 p.
i „ „ 100 st. a 1:25 p.
i „ „ 250 st. a 2:50 p.

hos Jacob Reincke,
35 Esplanadgatan 35.

telef. 1188.

os
<z>
o

03
Ledig annonsplats.

O)—
I

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

3°seph J3ardou k fils i paris.
Begär demialla tobaksaffärer.

Ullgar119
Strumpor, Tröjor,

Barnkostymer,Vantar,
Damasker, Strump-
stickor,Virk-,Kanava-
& Stoppnålar, Snodd-
& Spolmaskiner.

2uZs,Tra.Qlsgfa.ta.n- 2.

Th. Neovius.

(H O £fl 5

asKK
SS!- .3 11

K. A. DAHLIN.
PARTI-FÖRSÄLJNING.

af
Droguer,Kemikalier

OCtl r<&
Farmaceutiska Preparater,

Apparater, Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålar m. m,
Wilcola.igra.ta3a. IS.

G-logra.ta.ia. -i_

förbudsändningar och|andra uppdrag. I
ring upp

" I
16 50. I

Snabb och billig expedi-B
tion genom ■Kommissions- & DistribuJ

tionskontoretÉ
N. Esplanadjrataßm 21

Carl Jergroth.
Alexandersgatan21.

a?, lies.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och
Likörer

till billigaste priser.
Helsingfors. Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1895,


