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cFrogram~Q%laåef
Tidning för HelsingforsI Julufsiällning. Teatrar och Konserter.Billigaste försäljning af lek-

saker och galanterivaror
hos

K. F. Winter. Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.
Kaserngatan 48. Michaelsgatan 1

Söndagen den 15 December.N:o 46

A "

i

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 15 December 1895,

kl. 7,30 e. m.
För tionde (16:dej gången

Romeo och Julia.
Tra°-edi i 5 akter af William Shakespeare. Efter
Hagbergs öfversättningoch W Bolins bearbetning.
(Första akten indelad i 2 tablåer, andra akten i4

tredje akteni2 och femte akten i2 tablåer.)
Personerna

Hr Berlin,Bskalus, prins af Verona ....
Grefve Paris, en slagtingtillprin-

sen Jl II IIII
Montague/ hufvudmän förtvenne IHr Malmström.
Capulet / fiendtliga ätter \Hr Swedherg.
Romeo, Montagues son Hr Hansson.
Benvolio, slägt med j [Hr Lindll-Montague IKomeos I
Mercutio, en slagting f vänner jHr Cagtegren.

till prinsen ) \
Tybald, brorson till grefvinnan

Capulet .........Hr Uggla.
Capulet (1. a Hr Henning.
Broder Lorenzo ) Franciskaner- /Hr Riego,
Broder Johannes/ munkar \Hr Nyström.
Baltliasar, Komeos-betjent . . .Hr Ahlbom.
Petter \r, i-.ii.-i. /Hr WilhelmssonGregorio} CaPulets etJenter " " \Sx Nyström.
Abraham, betjent hos Montague.Hr Beckman,
Grefvinnan Capulet Fru Grunder.
Julia, Capulets dotter Frk Holmlund.
Julias amma Fru Bränder.
En apothekare iMantua. Borgare iVerona. Slag-
tingar till Capulet och Montague. Pager, betjänter,

soldater.
Händelsen är i Verona, utom börjau af femte akten,

som tilldrager sig iMantua,

Obs.! Längre pauser ega rum efter
l:sta, 2:dra och 4:de akterna.

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

« i
Portmonnäer

ooh Blomsterkort
finnas i största urval ooh till "billigaste
pris hos

Oskar Fröberg,
46Kasemgatan.

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

Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
"billig-a.priser.

Josef Wiberg,
N. Esplanadgatan 37.

220 [
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Alla dagar HÖtel låfflp
MlddagSKOnSert wiener Damkapellet

från kl. 3 e. m. M* IS.X. O S 3K- A.

</. H. WICKELS

ARMKS PUNSCH,
torr och söt, prisbelöntmed guldme-

dalj vid många utställningar.

yyVaqasin du Noj^
\\lamßäppör, jacquetter, , ylletyger för

soirée, visitifivaråagséräßfer.
Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända

specialiteter till innevarande saison.

Damskrädderi under utmärkt ledning.

J. F. Lundqvisfs
pälsmagastß.

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

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Joulukuun 15 p:nä 1895

Helppotajuinen kansannäytäntö alenne-
tuilla hinnoilla;

Uramon torppa.
4-näytöksinennäytelmä. Kirjoittanut Karl A.
Tavaststjerna. Suomentanut Juhani Aho.

HENKILÖT

KapteeniRudolf Thoreld, Kotkais-
ten tilanhaltija Kaarle Halme.

Hanna KunnasEmmy
Kalle Pihl Benjamin Leino.
Anna Mellilä Katri Rautio,
Lehtimaa Hemmo Kallio
Johanna Pihl Olga Salo,
Nimismies Konrad Tallroth.
Pastori Emil Falck
Tallirenki Eino Salmela.
Käätäli lisakki Lattu,

Evert Suonio,Vouti
Torppari.
Karjapiika

Otto Näre.
Ilma Tähtinen,

Kyiikkipiika Naemi Kahilainen,
Johanna ja Kalle PihPin kolme lasta.
Kuumesairaita.

Tapaus: Hämeessä,

Ensimäisen ja toisen näytöksen välilläon kolme kuu-
kautta kulunut; toisen ja kolmannen välillä kaksi

viikkoa; kolmannen ja neljännen välillä vuoden
paikoille.

Huom.! 2:sen ja3:nnen näytöksenvälillälyhyt väliaika

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö aikaa k:lo V2S ja
loppuu k:lo V2II. !

Kaisaniemi
Bardshus.

Rekommenderas
6.% Vickström.

1895.

Alla dagar
Aftonkonsert

från kl. 8,30 e. m

Borsta ryska brandförsäkringsbolaget grundadt ar ibz7
Zigaste pel,sLb, o"h Ü beral regering. W. STENBERG, General-age^t och Te.nis.-inspe.Cor vid Diktionen

& *
Kontor KT.Masasmsgatan 3XT:Q X. _
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gar och hattar. pförtscll.
OBS.! Förbeställningar till landsortenbehöfves endast ett vät-
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AXEL PALMROOSJuho Wirtanens
SKOAFFÄR. Vinaifii.

Lager af fin?, äkta Viner,
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320
Ö. Henriksgatan N:o 3.

Störstalager af inhemska skodon,Prima
gummigaloscher, äkta CoUanolja m. m.

IlllkläPPär köpas hiingast i finsk r\onstslöljd Utställning,
J -T Jr Mikaelssratan 1.

MÖbedfÄgar och madrasser.
Rullgardiner.

Fjäder ochdun.
Tapetserarearbeten,

TT- ~rj% C34-Å "U IKöt»O» Andra Ateliern 4 tr. upp. priser, imk pr duss). £< \J J. 1/1XJKAJ?.IL. ili. otäJllDerK AnöraA wplsingfors. Alexandersgatan17.—
T T. £■ i

_
afJn q- Lstakl.Fotogr. atelier. Ele- -**Iförhållande till arbetets

CB TV m/a*nA €ITI I t-SpiandUy. ,31, ganta porträtt ivisitkortsformat qralité, obestridligen lägsta pri,JT iUVI fcafa/7/s fe«;. Q xxxlslpr dussin. sen iHelsingfors.
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LorenS MalmStrÖm Kravatter, KragaV7°MMchetter, Handskar,

Berrekiperingsaffär Underkläder, Hängslen, Resfiltar,
vis a vis Kapellet.

' SchlafrOCkar m.m,tillbilligaste priser.

Waseniuska Bokhandeln.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
Rekommenderas för Rökare.

HEMGJORDA PAPYROSSER
lOst 15 p

SO
2,E0

ico
2EO

till högre priser
M KARAKOS.Tobakshandeln Brunsgatan 11

40

¥ fflMpfff|Pllp11'"/'7i.kJ

SOCIETETSHUSET
„ORCQS BOD3G A."

Goda, billiga viner serveras direkt från fat.
Äkta viner på flaskor till afhemtning till moderata
priser.

ORC U S
frukost och aftonrestauration. Kallbuffet ala Ber-

lin och Servering a la carte hela dagen
01 på seidlar m. m.

■ ■
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ilJ3äst bin ilängden alltidbilligast.11
pH Köp alltid en pÉ

I„EXCELSIOR" 1
gP så är Ni säker om att få en god maskin.

HlObs.! Den kända reela, liberala be-I|§||| handlingen. Obs.!

M Axel Wiklund, Uio,ma,. Co,imQn M'<M Generalagent och inne- nid"P" rel'"lan 8B
MhafvareafExcelsior de- T*cfC"fS W
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JULIUS SJÖGREN
Hflkaelsgatan 4 Centrals lins.

a Ylle- och irikofvaruaffär.|
Välsarteradt lag-er. Billiga priser.

c£if/örsä)^ringsaktiebolaget
K A LIV A.

£iff orsafiringar é JSifränfor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

Utställning
hos

jA^a Ltindholm,
Michaelsgatan 5

H Hagelstams bokhandel.

IlVEGcaioiactsls- literatur 15
Nya vetenskapliga arbeten: i^

Der Grundbau af M. Strukel.
Teknisk mekanik af Hj. Tallqvist. WM

Fransk vetenskaplig o. skönliteratur. ||gj
Konst- och Pappershandel. Hl

I:sta Klass

Badinrättning
Wladimirsgatan 32,

J. W. Engberg.

Guldsmed

ii.MI^ESTItÖM.
35 N. Esplanadgatan

(Wredes hus).

Telefon142*7=

Filharmoniska Sällskapet

Tisdagen den 17 December

POPULÄR KONSERT.

rekommenderas
ef a la carte.Sot/per

i wöJ^As" A vkRUM'»«E .. <_U
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Ledig annonsplats.
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Stockholmstidningen „Va-
rieté" är „lissen."

Under rubrik „fen biljetclnckan
mgår i senaste nummer af Varieté"
följande uppskakande hotelse, som har
gjort oss d. v. s. hela vår talrika re-
daktionspersonal högst oroliga för vår
framtid och för hvad som se'n skall
komma: Hotelsen lyder som följer.

„Program-Bladet, Helsingfors. Ni
forefar, trots våraprotester,attaftrycka„Varietés" bref, artiklar och notiser
utan att visa så mycken publicistisk takt
som att citera källan. Kan Ni inte
sjelfva skrifva något, eller har Ni ej
råd att köpa manuskript? Vi undan-
bedja oss emellertid att längrebahöfva
tjenstgöra såsom en „ finsk upplaga" af
vår tidning för Edra syften. Imot-
satt fall skola vi fästa den bättre fin-
ska pressens uppmärksamhet på Ert
beteende.■

O, de' a' förfärligt, de' a' förfärligt :
Hvad skall väl den bättre finska präs-
sen ta' sig till med oss? Oj. oj! —
Och anser den fiuska prässen oss värk-
ligen allt för mycket moraliskt förderf-
vade för att vi inte bry oss om att ci-
tera ..Varieté? — Och månne väl alla

andra bättre finska tidningar alltid ci-
tera källan till sina notiser och annat?— Se där allt frågor som rörde sig
på bottnet af vår utmärkta hufvudre-
daktörs högst upprörda inre då han
läste Varietés hotelse.— Låtom oss bedja, se' vår redak-
tionssekreterare, som är teolog, — bedja
om förlåtelse, på samma sätt som Tur-
kiet bedt Englad och andra stormakter
genom en not

— d. v. s. en banknot.— Nej, sa vår politiker, som stude-
rat de juridiska preliminärerna, låtmig
sköta den här saken. Jag är nästan
advokat och förstår mig på sånt där.
Till en början måste utredas hvilka
tidningar, som höra till den bättre fin-
ska prässen — och det kan göras per
telefon. Finne3det någon bättre finsk
präss tillskilnad från någon sämre dito,
sä kan ju notenhällre stanna inom lan-
det, finnes det däremot inte så

— ja,
då a' vi ju själfvaen af dem, som skall
fästa vår uppmärksamhet på vårt be-
teende, och då är saken klar utan no-

— Bravo utmärkt, ropte hela den
bekymrade redaktionspersonalen, fort
till telefonen!— Börja med Suometar, sa' vår huf-
vudredaktör, äras den som äras bör.

— Hallåh! Vill Suometar varavän-
lig och upplysa oss om ni hör till den
bättre finska prässen?— Nej! — Jaså, — livad menar ni?— Jo, se saken är den att vi så
rysligt gärna ville få veta om här
hos oss öfverhufvudtaget finnes någon
[sämre finsk präss.— Nej, ingen finsk mennaturligtvis
finnes det en svensk. Vi äro alla lika
infor vår Herre. — Ja — det vill säga— vi måste väl ändå ringa upp till
centralbyrån för att höra åt hos vår
herre, kanske han är af annan åsigt.— Nya Pressen, hallåh! Vore det
väl möjligt att få höra Nya Pressens
åsigt om det a' förenligt med publici-
stisk takt att klippa från andra tidnin-
gar, ponera t. ex. att man inte har råd
att köpa manuskipt, utan att citera käl-
lan.—

■ Engagera någon af våra medar-
betare, dekunna lämna er upplysning om
vår ståndpunkt i frågan, fördiha' alla
polemicerat i det ämnet med Huvud-
stadsbladet. Det blir för öfrigtmånga
lediga snart. Tag nä'n af dem.— Snälla goa Hufvudstadsbladet,
säg är det synd att stjäla notiser utan
att säga hvarifrån man stulit?

— Nej föralldel, det göravisjälfva
alltid. Vi citera bara när vi inte a'
riktigt säkra på notisens riktighet för
att sauvera oss själfva. Eöröfrigt är alt
det där en öfvervunnenståndpunkt hos
oss. De' a gammalmodigt att citera,
man sliter bara onödigtvis stylar.

Päivälehti!— Jaså, vi känna redanhvadniön-
skar veta. Det finnes endast bättre
tidningar här ilandet, men en, som är
den bästa och det a' Päivälehti: Adjö!—

Ja nu är saken klar, herr redak-
tör, stoppa in edra noter iplånboken.

Tack, ädla politiker, er belöning; blir
en guldfemma och en årgång af ,.Va-
rieté", men skrif i alla fall och säg
dem att det blott finnes två sätt för
dem att undgå att läsa sina bref artik-
lar och notiser iProgrambladet. Det
ena är att göra som vi och inte tillåta
någonatt prenumererapå deras utmärkta
tidning och den andra är att låta bli
att läsa Programbladet. Bed dem välja!
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OperakäilfiM*eil9 Aftonkonsert 9ieffihl:.n kl. y2 ® af origi- Obs!Matiné alla hela-
morkestern,kallad fria dagar mellan kl.1&
,lben 3 e. m.

g^ai^ TB FM* K? WJS IB "ÄT är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Afelier. Förenda
B
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xm JUL JHJJ MLi JM. MJi Jjtlt) Iml Santa och omsorgsfullt retouscherade visitkort För blott Fmk 14: —(P

arbete behöfver icke vara förenadt med höna prisGlogatan 3



GERMAIVIA Livförsäkrings Akueooiag iStettin.
: ■ '"eneralagentur för Finland, Bfehardggäten 2. FERD. STA MER

7 i

il
p t*

5i
-

s i.

5 *. S i-

m

111- =

s sk ;

fij
Isi
i£ S

-
g -o ®

S i=

I*l-
*t= = ti"f-

■■nit»s » O

O

a* "2s
"

£ ha

ii s

"BB

"■ 0

3 a
■s *

to

sa *
■H

Bof el Kamp.(fl
(0
03
C
O Söndagen den 15 Dec. kl. 8 e. m■o

CD
Q.
(O
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India, Taser Marsh
Über Allés, Walzer
Avs der Jugendzeit, Gavottenödvändigförfalla uelocipedister.

J0H1"-TOTK]UIII & C:o. Margarethe, Polka MazurkaHelsingfors & Wiborg
Ouverture zu „Wenn ich König

wär"
StäiHligt välförsedt lager af allt som till ettvälsorteradt korfmakeri hör, finnes hosJ. Neumann.

FABR/Kr
Lydia, Quadrille
Herr Avg. Vestling sångareHumleberg Vo j. Telefon /334Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerls hus) tel.1)33 SödraEsplanadgatan2, telef. !)2S. Saluhal-len 70—72-
Emilie Wendrich, Romanssångerska.

Arrnée-Marsch

Wintergartensterne,WalzerpotpourriKersten
Original
Singers

symaskiner Intermezzo avsCavalleria Rusticana Mascagni.

Herr Avg, Westling, sångare
hos

Boshaft, Polka, FrancaiseV. GrashofF.
39. Norra Esplanad- Emilie Wendrich, romanssångerska

gatan 39 Morgenblätter, Walzer
Äldsta symaskinaffär

Militär FanfareiFinland

Gambrini Restaurant.
KORSETTER

åyp] PjlllffrpJl orr Genuine punsch
iIÅUI 1llllj^lUll Guldmedalj i Paris 1889.

Uti J. F. Sjöbergs
■Iiin-

(ow,

<js>

r/ f*"^

Några bilder
från konstnärernas utställning ha vi i
dag nöjet att presentera dem af våra
ärade annonsörer,prenumeranter och lä-
sare som ännu icke sett dem ellerfäst
s,g vid dem. Den första, den som
pryder tittelsidan af detta eminenta
organ, är expositionensN:o220 och kallas
Styrmannens brud eller Det långa hå-
ret. Det är en härresande historia ur

hvardagslifvet. Styrmannen har tagit
sin brud med sig på en båtfärd. I
närheten af en bränning får bruden,
som med sitt gyllene hår hittils suttit
stilla ibåten, en plötsliglust att trycka
en brännande kyss på styrmannens
kind och hon gör det. Med den på-
följd att hennes hår snärjer in styrman-
nen, så atthanicke ser något utanstirrar
vildt i luften, inseende att båten nu
skall stötapå. De måste båda förgås
och finna sin graf i vågorna.

N:o 217 är en bronsstatyett benämd:
Den fula ankungen. Den ansluter sig
till Andersens saga med samma namn,
men skiljer sig från Andersens ank-
unge däridenomatt den inbillar sig vara
en tuppunge och försökergala. Det
är den första galningen målaren Kvast-
Donnenvetter häri velat gifva oss ett
begrepp om- Vi våga icke hoppas att
det skall blifva den sista.

Vår tredje bild, som likasomden fö-
regående står att finna någonslädes
bland annonserna, bär N:o 40. Den vi-
sar ett kvinnoporträtt af sällspord lif-
lio-het. Någon sträng kritikast kunde
anmärka att kvinnans hals är för lång.
Härtill svara vi att äfven håret är långt
och äfven hakan samt tungan, ehuru
detta icke tydligt framgår ur bilden.

Herr Lömbeck har anhållit om att fä
köpa klichén för att använda den till
en annons om elastiska och uttänjbara
gummileksaker för barn. Med indig-
nation hafva vi dock tillbakavisat an-
budet, emedan vi, trogna våra princi-
per, icke vilja medvärka till någen
profanering af konsten.

Notiser.
— Paradebummler, Adolf Ernst

teaterns iBerlin repertoarstycke, upp-
fördesi förra veckan för 75:egången.

— CharlotteWolter, den utmärkta
skådespelerskan, som varit sjukrappor
terad ett års tid, har nu åter anmält
sig till tjänstgöring å Burgteatern i
Wien

— Dagmarteatern i Köpenhamn
skall uppföraSchillers tragedi Wilhelm, Wilhelm

Spirituosahandel på beställ-Cosrnac,
Rom &

Likörer,
ning och

lager
H, Lindfors.

Helsingfors LACK & POLITURVin och Funscli

Rekommenderas.af alla slag
Trekanten 3,

f. d. Spennertskahuset Helenegatan fabrik:
17 Mikaelsgatan, /7

FRANSKA LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET LURBAINE.
Generalagenturen Helsingfors,

Mikaelsgatan 1.

OLD JAMAICA RHUM CHAMPAGNE GEORGE GOULET
från Holm-PitOU & C:o serveras å alla liDtell och restauranter

CHerman Lindeli
Specialaffär

» för
|>\rtist- &T^itmaterial.
i Apparater & mönster

for Glödritning.
H Mönster m. m.

för löfsågning.

Starke

Waldteufel,

Mathey.

Fetras

Adam

Kranier

Trenkler

C.M.Ziehrer

Johan Stranss

~M.ath.ey,

OTTO ROHDE. Aleksandersg. 50.
~w«c^> VINHANDEL, é^ms^

a3l rr £t Is.s-Punsch
prisbelönt vid Tysk Nordiska utställningen iLybeck

Söderströms Café & Restaurant

c* 15

St Q

y,££ x::tan Viner å Spirituösa.

Generalagent för Finland:
FRANS SJÖBLOM j:r, Helsingfors

ii Carttwlor.
"m M~jAM m.\yJM m>

A?M m'A\AM\ MtA►i3mAJå

4 KR*lA\CHAMPAGNE.

pT^enault & C:o
COGNAC

Verldsberömda kvaliteter.

>Iguld )
Medaljerna. K%BRONS ■ TA.

m
m
CO

3>

Östra Henriksgatan N:o i

Tell". Äpplena till pjesen, omtalar
..Politiken", skola levereras af hofvildt-
bandlaren Jensen.

Tr&snideri-
alster.

Verktyg och mönster
för träsnideri äfvensom
föremål af sä väl inhem-
-ka som ntländska trä-
slag försnidning,glödrit-
ning och trämålning, i
Finlands Allmänna

Slöjdföreningsbutik,
Alexandersgatan 15,

Helsingfors.

H^l

<An?

"t

8)1

fri
C)

o*
5 S*3 5

£3

i i "

■60 (profkort a 1:g0 darr inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- M THI
Vil?M-lnL

beräknadt) fås ett dussin kabinettskort. Im M. Mli M\j M JCi J& 1^ *'~
!?*£"« SOdt kort imening med billigt pr* Vänd Eder di t»
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OD.nDiTQ /2PACC" Butik: Alexancersgatan 34.tJtIUULn UnHrr, r Fabiansgatan 14.
Störsfa specialaffär iLampor. Husgeräds- A- Köksartiklar

€ngelska Järnsängar & /Vtadrasser, järnvägnar, ffadkar nv m.
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SOCIETETSHUSET.

Söndagen d. 15 Dec. kl. 5 e. m

yy\aiiné.
Program

Parol d'amour Zikoff
Loin du Bali Gillet,

Soulier-Bouchet, duettists exeentncs

Herr Ludvig Tellheim, förnämsta Wiener-
kuplettsångare.

Frk. Cilly Oraszy tysk-ungersk sångerska,
Herr Edward Unge, humoristisk föreläsning,
Gavotte Henri IV, (ny) Eechner
Fr. Suzanne Leconta, snabbmålarinna
Herr Becher, Xylophon-virtuose
Frk. Dina-Belle, chansonette
Tre systrar Brianzo, national-dansöser
Slutmarsch,

Åldring af programmet iörbehålles.

K. Jokelas SkrädderiaJ/är
Ö. Henriksgatan*3 Telef. 1333,

Utländska & Inhemska Nouoeautés.

Hotel Kamp
Måndagen den 16 December kl. 8 e. m

Sackur.
J Strauss
Klose
Werner
Flotow.
E. Strauss

Ertel

Schreiner.
Brahms'

Granne

Waldteufel
J. Strauss.

Tisdagen den 17 December kl. 8 e. m
Triebel

Fetras.
Handel.
Richter.
Rossini
Fetras

Neidhardt,
Kersten.
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a9 m̂^mmm̂ m̂^m8. Was sich Berlin erzählt HumurrskcH

9 Le desir, Fenseé romantique. . H
Herr Avg Westling, sångare.

Emilie Wendrich, Romanssångerska.J
10. Wisner G'schichten, Polka FraiK.aiseAndrf^^^l
11. Natursänger, Wa'zer CM.Zie
12. Distanceritt Wien-Berlin, Galopp . . .Muller..

SOCIETETSHUSET.
Söndagen den 15 December kl. 8 e. m.

konsert & )\|tonjöreställniag.
Program

Lustspiel Ouverture Keler-Bela
Muckentanz Eilenberg.
Patineurs Waldteufel,
Frk. Cilly Oraszy, tysk ungersk sångerska.

Soulier Bouchet, duetti-ts excentrics
6. Frk Dina-Belle, chausonette

HerrLudvig Tellheim, Wiener kuplettsängare
8. Tre systrar Brianzo, nati.mu dansoser

PAUS
9. Heimliche Liebe .

10. Musicirende Zigeuner
Besch.
Eilenberg.

Fr. Suzanne LeCC-nta, snabbinålannna. En
bild erhåller den person gratis hvilken
innehar den numreradeplats fr. Leconte
skrifver pä bilden.

12. Herr Edward Unge, humoristisk föreläsning,
13. M:lle Cilly Oraszy, tysk-ungersk sångerska.

14. [ Herr Ludvig Tellheim, Wiener kuplettsängare.
15. Tre systrar Brianzo, national dansöser
16. Frk. Dina-Belle, chansonette.

Soulier-Bouchet, daettists excentncs

18. Slutmarsch

Ändring af programmet förbehalles.
Sexor å la Hasselbacken serverasimat-

salen å 2:50 prix flxe.

Ångbokbinderi
14 Eriksg;

Kontorsboksfabrik,Linj
tonage & Askfabrik, .fl
fordring, Reklamskylta:

Fabriken FENIX
atan14 Tel. 92
jeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
\telier förplansch- & kartupp-
m. m,
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<Pogram;
1. Die Soldaten kommen, marsch .
2. Wein, Weib und Gesang, Walzer
o. Der Biumen Pracht, Gavotte
i. Pschiitt. Polka Frangaise. . .
5. Ouverture, zu „Martha" . . .
6. Bettelstudent-Quadrille

Herr Auq. Westling, sångare.
Emilie Wendrich, Romanssångerska

7. Unter neuem Regime, marsch . . . .
8. Musikalischer Wettstreit, grosses Pot-

pourri " .
9. UngariBche Tänze 5 u. 6 ....

Herr Avg. Westling, sångare.
10. La Czarine, PolkaMazurka . . .

Emilie Wendrich, romanssångerska
11. Espana, spanischer Walzer . . .
12. Kriegsabenteuer, Polka schnell .
1. Notabene unter uns, Marsch....
2. G'schichten avs demSachsenwald, Wal-

3. Largo "
4. Goldelse, Polka Mazurka
5. Ouverture zu „Wilhelm Tell" . ..
6. Maskenscherze, Quadrille

Herr Avg. Westling, sångare.
Emilie Wendrich, Eomanssångerska

Kramer

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
DBfrniiÉMåftHelsingfors
Alexandersg-atanN:o 11.

CO

CO
W. AHLFORS

Kyrkogatan 12. Telefon 1001

Lager af gamla, goda,bevisligen
-erkligt äkta viner, direkt

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtra/in )\rrak.s Punsch,,
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

»ch Likörer.

Ang. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26.

Telefon 169.

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

Sadelmakare & Tapetserare affär I
13 Lilla Eobertsgatan 13. Telef.1956.1

Förfärdigar på beställning alla) tillI
yrket hörande arbeten såsom Seltyg.B
Bese-artiklar, Madrasser, Fotografiapparat-
fodral m. m. m. m. samt försäljer fär-
diga arbeten af egen tillvärkning till
de billigaste pris. Reparationer mot-
tagas billigt.

Högaktningsfullt
M. YV. Pirskanen.

Sadelmakare & tapetserare
vmm

Julutställning
hos Firma

B.Elimin.
9 Alexandersgatan 9.

Att jag öppnatmatvaruhan-
del uti parti & minut Södra
Esplanadgatan 16. Därför får
jag rekommendera åt den ärade
allmänheten till billigaste pri-ser:Bästa välkända Kuopiomat-smör & färskt bordssmör. ost
och färska matägg,palvadt tår-& nötkött,#rafsik &lax,hvass-buk, nejonögon, mujkrom, saltlläsk och fägel under kalla års-
tiden ni. m.

SödraEsplanadgatan 16,
Tel. 1967.

J. Wirtanen.
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f 6. W.Försäljning
afvärldsberömdafranska

HANDSKAR Cognac, Rom
Billigaste försäljning

af In- & Utländska Ylle tricoter, chevio-
ter, byx- & paletåtyger. Kostymer för-
färdigas tillbilligaste priser,samt försälj-
ning af Tammerfors & Forssatyger bo-
macéer, kretonner & tvarta helylle tyger.
OBS.! Vackra bomaceer från 45 penni
metern.

Viner
&ochsäljas endast hos

LikörerW. TAHT Spirifuosa
N. Esplanadg. 37

Göhles gård.
Unionsgatan N:o 17
Hjelt & Lindgren.

Brunnsgatan N:o 11, telefon 1749.

E. LÖFBERG
4 Wilhelmsgatan

Telefon 1803.

A. SILPVBRBERGS Drogerihandel
juiiUTHTAiii^asrisrc}.

Kosmetiska varor, äkta franska Parfymer, Tvålar, äkta Honey Yelly
Grlycerin på tuber, äkta Maria Farina K:o 4, CrSme de Simon m. m. jämte egna
tekniska fabrikater, såsom Amykos, Glykoman förhänderna, Bor-lanolin m. m.

Ihöstinkomna alla slags krydder.
Entresol, Mikaelsgatan1, Entresol.

JT*£H*£tlX-«nx S«alali Te©.
Parakan Salak Tee har försinutmärkta <iva-

JAVA-ASSAM
GetJeponeerdFabrksrq:■Ité ocli Hna aromtillvunnit sigallmänterkän- =

ande och har å de senaste hygieniska ocli
-

ärldsutställningar erhållit de högsta utinär- §
clsftr. =
Parakan Salak Tee lemnar den största ga- =

aiiti ty hvarje köpareegerrätt att kostnads- ?
ritt låta undersöka dess äkthet å härva- 1
ande kemiska laboratorium,
försäljeshärstädes i parti och minut genom p
?danstående återförsäljare.

K. H. Brondin. Fr. Xyman. A. Holmström.
Axel Pihlgren. X. Matrosoff. Etholcn & Isaksson.
X. A. Turdén. A. Johansson. P. Jäskeliiinen.

A. V. Henriksson.
KARL GÖHLE. =

Norra Esplanadgatan 37. Generalagent förParakan SalakTee ■— j
Onderneeming, Java Aasam.

"

■-dra/papper
rikhaltigaste lager af utländska och inhemska sorter

linieradc och olinierade
Firmatryck utföres billigt

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL
Alexandersgatan15.
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Mikaelsgatan 11

Jouvin & C:o's

Pälsvaror.
S^ort urval! jMlliga priser!
Ed. Fazer

Alexandersgatan 38.

Observera!
Begär alltid den för vintern 1895—1890

utkomna nya katalogen hvilken 3än-
des gratis o. franco.

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Ködbergsgatan9.

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta
tillvärkningar i parti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare er-
hålla hög rabatt. Order från lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

Ferd.Björklunds
Glas-, Spegel-

och

■oTafvelram~
Ranå&l.

15 Alexandersgatan 15
Telefon 158

Hemgjorda papyrosser
* »
iaskar om 250 stsa 2:50 p.
MMMM^J,00 st. å 1:25p.

MtO 15
*" n*

i.

Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35,

Telef- 1398.
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Iedert intresse torde ligga
att köpa Eder Svenska Teater Premie Obligationer garanterade afStockholms stad hvarigenom Ni bereder Eder tillfälle att möjligenerhållastörre eller mindre penningebelopp. I1 Dec. dragningen är högsta vinst

30,000 kronor (Fmk 42,000)
förutom 112 större och mindre vinster.. Obs Flera dragningar årligen. Ingen kapitalförlust emedan amor-terings (inlöse)värdet är högre än kontanta priset å dessa Obligationer hosundertecknad. Begär priskuranter och prospekt hvilka tillsändas francoTeater Premie Obligationer försäljes ständigt af undertecknad,'så-WrJ.l, 9? k«

S°m Pa nadil?fca afbetalningar (minsta afbetalning ärFmk 2). Närmare mundthgen ellei genom korresspondans med

Ohligationskontor. Åbo.
Redbara agenter af alla samhällsklasser antagas mot god provision
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ULLGARN
Zefir- & Kastorgarn, Macramé
virkgarn, Fiskargarn. Märktråd
& Rulltråd Barnkostymer, Trö-
jor, Strumpor, Damasker —
Vantar.

Beställningar på all slagsma-
skinstickning mottages.

2.
?] iB:71y3,

PARFYMER. TVÅLAR. STAM-
PAS, PBTBPASTA, SILFVKRTVAL
UYKOS, DROGER Od KKMIKA
ÖB llBILLIGAST

DRGGHANDELN
GLOGATAN 4

K. A.DAHLIN.

Seelenbrandt.Carl. Avg
Försäljer Hoflev.iStocknolm C. W. Srliunia-

chers välkända Delikatess Spis- & Knäckebrödi
parti och minut.

H. F. sturms delikata Dill saltgurkor ikärl
om 50—100 1,500 st. till Armans egna noteringar.

Rökta varor, alla slags Ost, Mejerismör,De-
likatesser. Färsk Hummer, lefv. Hummer t. v.
hvarje tisdagsmorgon, Friska Ostron på beställ-
ning, Pommerska röktaGåsbröst,röktasockersal-tade Skinkor,friska gåskroppar lefvande gäss m.m.

Försäljningslokaler

Saluhallarne No 18—20 & 109—111
Telfon 1287.

ELLEN TAMMELIN,
Garn-och Stickningsaffär

S. Esplanadgatan 8
Välsorteradt lager af Ullgarner

samt Strumpor och Ylleunderklä-
der m m. lörFruntimmer, Her-
rar och Barn till billigastepriser.— Alla slags Stickningsarbeten
utförar efter beställning fort och

billig'
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SIABUIINB « , vrhrröfdlne' -ät-ssaUIUIiUL UUIIII UUIIIIJUUllIJ, Helsingfors, Alexandersgatan N:o 52 gistrering af varumärken iF,

Nytt lager af

OrientaliskaUattor, Broderier, Kamel.säckar, Drnperier,etc etc,
Mubclbeställningar emotta.
glis.

ISoulevardsg-. 10.
Telefon 83.

Alvin Johansén
Obs.! Moderata pr'serL

Gustaf Srcf
Försäljningafallaslags

Skodon
af egen tillverkning.
Speciell för ömma fötter,
1 Wladimirsgatan 1.

Carl J3ergroth.
Alexandersgatan21.~,nes.

Stort välsorteradt lager af
Cognac,

Rom och
Likörer

till billigaste priser.

ipdrag; köper och säljer aktier
jer patentansökningar och re-
'inland och de flesta andra land.


