
fiNSKA JE? NGSF .:::.:Ä"- i.rfev .ÄT- EmilRetinberg
lik modell som enklare. Ben I m-iö-'. -..-, T««F5

Prim, M.drasser af alla slag. ■*-OJ-O VJ -IQa**»-Kontor och utställning: Alexanddrsg. 50
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10 penni.

Programbladet
Tidning för Helsingfors KaisaniemiJulufsfällning. Teatrar och Konserter.Billigaste försäljning af lek-

saker och galanterivaror
hos Rekommenderas

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

N:o 50. Onsdagen den 25 December

SUOM. TEAATTERI.SVENSKA TEATERN. SVENSKA TEATERN.
Torstama Joulukuun 26 p:nä 1895

(2:sena Joulupäivänä)Torsdagen den 26 December 1895,Torsdagen den 26 December 1895,
(Annandag jul).nnandag jul)

fe» e. m 5-näytöksinennäytelmä (12 kuvaelmaa). Kirjoittanut
FriedrichSchlller. Suomentanut E. Tamminen.kl. kl. *«:tO e. m.

Soé iRopsförasfäUninq. )\bonnement jN:o 10.
för l:sta (27:de) gången

För första (s:te) gången

Mnits itmniLSålfl Illfll
Folk-komedi med sång i5 akter af Th. Overskou.Komedii3 akter af Gustafron Numers. Öfversättning

Perso nerna Personerna

Prosten Hr MalmströmOsvald, rik bonde
Prostinnan Fru Bränder.

Frk Paldani Maria, hans dotter Fru CastegrenNaemi, deras dotter
Adjunkten, förlofvadmedNaemi.Hr Lindh Josef, hennes brudgum Hr Henning-

Lilli, förlofvadmed prostens son Frk Holmlund
Veronica Fru Bränder

Fru GrunderPastorskan
Nepouiuk Blasius, kyrkovärd . .Hr Eiégo.Handelsmanskan Frk Gerasimowitsch

Länsmanskan Frk Tschernichin 1. Viorwaldstättenjärven
ranta.En dräng

Batli \ (Frk Htjagoff.
J i tjenst hos Osvald. '

Oamiaw^^^^^^^^^^^lHr Hansson.
Bllr ( 'asli-ijTci

Frk StjagoffMaja, piga
(Hyvin lyhyt välinäytös.)
2. Stauffacherin talon

edusta.Hr Nyström AsmodeusEn bonde
Hr BeckmanEn posetivspelare Jägare. Tyrolareaf begge könen. Betjenter

3. Walther Furstinluona
4. Attinghausenin luona.
5. Riitlin nurmi.

(Pitkä välinäytös.)
6. Tellin maja.

Försiggår på en prestgård iSavolax sommaren1890, Händelsen föregåriTyrolen

(Hyvin lyhyt välinäytös.)
Börjaskl. T930 och slutasomkr. 10,so e.mBörjas kl. 5 ocli slutas omkr. 1e. ni loppuu k:lo V2H

Alla dagar
AftonkonsertAlla dagar Hfttel låfflPMlddagSKOnSert wiener Damkapellet

från kl. 3 e. 111. MIIX.It.OS *£" .a.. från kl. 8,30 e. m

WICKELS JStord.J. H. yWagasin
flliålit^ ftamfiappor, jacqmtter, siåenvaror, ytleiyger för

soirée, visit é Rvaréagséräßter.
ARMhS PUNSCH,

Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända
specialiteter till innevarande saison.

torr och söt, prisbelönt med guldme-
under utmärkt ledning.Damskrädderidalj vid många utställningar

Portmonnäer
ooh Blomsterkort

finnas i största urval och till billigaste
Pris hos

Oskar Fröberg
46Kaserngatan.

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

Välsorteradt lager af

Viner & Spiriiuosa
■billiga,priser

Josef W iberg,
N. Esplanadgatan 37

2<

T

Hr Riégo

du

FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET Gl
BiUiga" premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, Generalagent och Tekn

V KontorJJ. Masasmsgatan 3XT:c> 1.

WIENER MODE-SALON
niniralan N-o 1. l:a trappan, Telefon N:o 1984

framhålletealkZlå atelierflutförandetaf smakfulla kläduiu

halla/mB^XH.Pfortscn.
dsorten beböfres endast ett rät-

slitande proflif. _^___ ________—.
— — —

_—
—

UNDADT ÅR 1827
sk-inspektor vidDirektionen
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Juho Wirtanens AXEL PALMROOS
"^7"i:na-fra-r.SKOAFFÄR. Lager af fin?, äkta Vif2BPs

Gognac, Likörer& Rom.
Grör.qvistska stenhuset. Telefon 320

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon,Prima

gummigaloscher,äkta Collanolja m. ni.

JulklcLppctr w*»wiigrf pnsk r^pnstslöljd (itställnirig,
Mikaelscjatan 1.

Möbeltygsaffar.
Järnsängar och madrasser.

Rullgardiner.
Fjäder och dun.

Tapetserarearbeten

Henkillöt:
Herman Gesslcr, Schwyzin jaUurin maavouti
Attiiiifliauseiiin vapaulierra
UUrlch von Rndenz, hanen sisarensa poika. .
Walter Fiirst
Wilhelm Tell
Itösselman,päppi l. Uurin kansalaisia . .Knoni, paimen
linoili, kalaetaja
Werni, metsästäjäj
Werner StnufTachert
Itel KcdinK > Sclrwyzin kasalaisia. .
Kunz von Oersau J
Arnold Melchthal Unterwaldenin kan-
Konrad Itamngarten V salaisiaätrutli von Winkelried )
.Tenni, kalastajapoika
Seppi, paimenpoika
Rudolf der Hurras, Gesslerin tallimestari . .
Frcisshard \ hnoveiaLenthold / nuoveja
Viinlia kulustaja . . . . ,
Vanha metsästöjfl
Kuuluttala

Äm } "'ta
Rerthn von Brnneck, rikas perijätftr . . . .
Hedwig, TelPn vaimo
Gertrud, Stauffaeherin vaimo
Aringard \
ttecbthild ; talonpoikais-vaimoja ....
Elslietli )
turin, Scnwyzin ja Unterwaldenin kanssa.

Munkkeja.

Ovet avataan k:lo 7

Aksel Ahlberg
Emil Falk.
Evert Suonio

(Otto Näre.
BenjaminLeino.
lisakki Lattu.

(Oskari Salo.
Aleksis Rautio.
Konrad Tallroth

(Kaarlo Halme.<Taavi Pesonen,
VEino Salmela.
(Knut Vecknian'
Hemmo Kallio.

lElno Salmela..Ilma Tähtinen.. Helmi Talas.
Konrad Tallroth,

/Oskari Salo.
VEino Salmela.
Aleksis Rautio
lisakki Lattu.
Kaarlo Keihäs.
/Sirka Hertzberg
V
Katri Rautio
Maria Rangman.
Mimmi Lähteenoja

(Olga Salo.. tMimmy Leino.
iNaemi Kahilainen,

Sotilaita Hää?aatto,

7. Metsä.
(Hyvin lyhyt välinäytös.)
8.NiittyAltorfinvieressä.
!).Vierwaldstättenjärvei
itä-ranta. .

10 Attinghausenin luona.
(Pitkä välinäytös).

11. Ktissnachtin rotkotie.
12.Avonainenpaikkavuo-

ristossa Tellin majan
läheisyydessä.

Näytäntö aikaa k:lo V2 B Ja

WILHELM TELL.

J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.

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

Därdshus.

6.)\. Wickström.
1895.

näytellään

a priser, frisbelönti FariS.) -r~ rpf\ f^ "Q ATP
04-ÅV»IV\/iT»0 > Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. Gmk pr duss). jV KJ ±KJ \SXIXJA.JD.A., ill. Ob£LlllDGI& Helsingfors. Alexandersgatan17.

~~
~~Z T~~ |y, CerklanflHn *31 lsstakl.Fotogr.atelier. Ele- -^Iförhållande till arbetets

ii T> TWTYar*rirl £1 Il1 Cbpidliduy. oi, ganta porträtt ivisitkortsforniat qvalité. obestridligen lägsta pri
X ■ Uy JL I^"IJLCI^V-*-*-*■> (Catanis hus). ömk.pr dnssin. ser. iHelsingfors.
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| JULIUS SJÖGREN I
Milsurlsyutiui 4 Centrals hus.

1Ylle- och frihofvaruaffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser. |

.3 El

Filharmoniska Sällskapets
32:dra Populära Konsert
i BrandHs-årsliviseti

Torsdagen den 26 December\AT!m.iAr^AW7m.,^^,Ar-L:i^-KtAT-KA--i.
(Annandag jul.)

«£i//örsä]^ringsaktiebo!aget
Program

VA.Ik A Xå M
'såfirh

Lyrisk Ouverture
Aufforderung zum Tanz . . .
„Det förstamötet", för sträkork
Ungersk rapsodi N:o 2 . . . .JBlf/S, gar é JUifräntor.

Billiga premier liberala för-
PAUSsäknn 3svillkor.

Tschaikowskg.„Romeo och Julia," fantasi .
a) Albumblad ) „ . ,
b; Zigeunerweisen\ för vlolmUtställning

(Hr. Charles Gregorowit
hos

PAUSjA^a kindholm,
Michaelsgatan 5. Ouverture till op. „Mignon

„Largo"
Björneborgarnes marsch.fet (ff>, (S; (fr>. .fr> fe) fe) (frsi fr? fe '"?.■}> ii} ■■ -";' rQ

i Hagelstams bokhandel. 'M$As\ v^(Hotel Kamp). ~

Specialitet:

Konserten börjar kl. xjt 8 e. ni.

%3to6Qrt iXajanus,

Brandkårshuscfs J^csfauranf
@ ]\l©ca.ioinsis. literatur ;©

Nya vetenskapliga arbeten: ;^
El Der Grundbau af M. Strukel. (Sj

Teknisk mekanik af Hj. Tallqvist.
Fransk vetenskaplig o. skönliteratur. §||

■A Konst- och Pappershandel. rekommenderas
Sot/per ef a la carfe.I:sta Klass

Badinrättning
\ r*T^?v\3 iå V*RUM*'*<: -v«jWladimirsgatan 32,

J. W. Engberg.

Guldsmed I^!^W^^*"^«. OLJESTMÖM.
35 N. Esplanadgatan

(Wredes hus) Ledig annonsplats.
Telefon 142*7=

LOrenS lYialmStrÖm Kravatter, Kragar7°l»tanclietter, Handskar,
Berrekiperingsaffär

vis a vis Kapellet.
Underkläder, Hängslen, Resfiltar,

oCnialrOCKar m- m- tillbilligaste priser.

Waseniuska Bokhandeln.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors,

Försäljning i parti och minut af endast äkta utland

VINER &
SPIRITUÖSA.

Rekommenderas för Rökare.
HEMGJORDA PAPYROSSER

O st

ioc

högre priser
M KARAKOS

Tobakshandeln Bruns in 1

Msßamaaråerofien
I. Unionsgatan 28, telef.1968
i sk f^K

M klädningar, gosskostymer och förkläden

I=^f<sssg> ■̂^%fcm^^-^z£<m&&wszti&sz^'&

X Bad V
/CENTRAL.\

>^ Varmlufts- o. Basängbad Rekommenderas. X^

Ledig annonsplats

SOCIETETSHUSET
„ORCaS BODEG A."

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

ORCUS
frukost och aftonrestauration. Kall buffet a la Ber-

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

%vs

11Jäst blir ilängden alltidbilligast.B
Köp alltid en m

I„EXCELSIOR" I
lp så, är Ni säker om att få en god maskin.|||
flObs.! Den kända reela, liberala be-§||

Ifi ,Axei' ,wikl '". HjaH^Slril
äs2 poteniCentralpassagen
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.

,--"

JårneféU
Weber.
Grieq.

Liszt

Thomas
Handel
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rån Konstutställningen
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fl,

hafva vi till julen ytterligare reprodu-
cerat några förnämligare bilder, Den
bild på hvilken det står Beda-' är en
teosofisk målning: En mahatmaflicka
med sin Kanna eller astralkropp. Så-
som riktigt är fler Karman mycket för-
nämare och stoltare ut än flickan. Att
bilden ej upptages i utställningens ka-
talog beror på att denna redan var
precipiterad då själfva bilden precipi-
terades till utställningen i_ch, som be-
kant, kan en precipitation aldrig göras
trelroakiivt äfven om mediet vore i
trance

'
-^-^-fYj-i^^T^^ÉßMtt^^^^B

N:o 211, en skulptur af innerligaste
intuition. Den visar oss två älskande,
som formligen kysst och kramat sig
igenom hvarandra. De äro för ögon-
blicket så intrasslade att man icke vet
huru en hvar af dem skall finna reda
pä sitt. För dem återstår ingenting

g såsom sia-annat än att sökalifnära s
mesiska tvillingar.

N:o 129 är en rörande bild ur Ka-
levala. Den framställer den situation,
i hvilken den vana Aino råkat efter
det hon utfört sitt ödesdigra heslut

2y-.li12.9 j/

zs
S^-y

?«TN-

A lg^wy.
Att blifva abborns syster
Fiskens syster uti hafvet,
Torskens moster, flundrans faster
Gösens broders systerdotter ....

eller hur det nu heter igrundtexten.
Bilden visar oss huru Aino håller på

att utbilda sig till fisk och de blifvande
släktingarna simma omkring och fån-
stirra på henne, såsom släktingar pläga
göra då någon ny medlem kommer in
i släkten. Om dessa släktingar kunde
tala, så skulle de naturligtvis också
tala illa om henne.

"=**
■*■!

*M*u

Slutligen ha vi den mångomskrifna
och mångomskrikEa taflan*X:o 44. Mel.
lankolik. Vi behöfva icke förklara den.
Bilden talar tydligt nog for sig a~h\i
Pojken är alldelesuttröttadooh det kan
man förstå. Mamman är förtviflad eme-
dan icke ena opiumdroppar hjälpa och
det kan man också förstå.

' trjgn.ir-^
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Operakällaren, Aftonkonsert fÄS m kl. V29 af o:
morkestern,k
alben.

irigi- Obs! Matiné alla hela-
illad fria dagar mellankl.1&

3 e. m.

e"*^,-^ m. ?W* MJ* M W M? W* mj är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Aie!ier. För endasi
fr il JL JGi AJ M. M2i MMj I^l öanta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14: — (po

L Et: dt arbete behöfver icke vara förenadt med höga pris.
Glogatan 3



GEKifIAIVIA Lifförsäkrings Aktieooiag iStettin FERD. S TAMER
. t.eneralagentur för FinlandjOja hard*gatan 2.
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nödvändig för alla velocipedister.

JOHN TOIJRTOEN & C;o
s & Wibc

JULSKINKOR
som välkähdt utmärkt delil

J. NEUMANft,
FABRIK.

Humleberg V.o 5. Telefon /334.
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerfs hus) tel. .933. SödraEsplanadgatan2, telef. 1128. Salahal-
ten 70—72-

Original
Singers

symaskiner
hos

V. GrashofF.
39. NorraEsplanad-

gatan 39
Äldsta symaskinaffär

i Finland

Hotel Kamp

Torsdagen den 26 December kl. 8 e. m

ogra

1. Wiener Damenkapelle, Marsch Link

2. Friihlingskinder, Walzer
3. Hochzeitsständchen, Serenad Klos*

4. Lachen, Kosen, Tanzen,Polka-Mazurka O.M.Ziehr«
J. Ouverture, zu Banditenstreioht
6. Lydia Quadrille

Herr Avg. Westling, sångart

Einzugsmarsch avs Tannhäuse
Wintergartensterne, Walzer-Potpourri Kersten

9. Loin du Bali, Int

Herr Avg. Westling, sängar

0. Vögelein im Walde, Polka Francaise.Römer

11. Weaner Madln, "Walzer

12. Finska rytteriets marsch

4-
5

Ett och annat.
Uti ett af VermlancU mindre sam-

hällen, gaf Fröbergskasällskapet en af-
ton under förliden säsong: Cornevilles
Mockor-.

Det var hög3t sällan, som något säll-
skap besökte köpingen,hvarför det inte
fans någon ordinarie biljettförsäljare,
utan platsen sköttes af en barberare
F-lund.

På fömiddagen infann sig vid bil-
jettluckan löjtnant A., en skämtsam
humorist, och barberaren, som inte just
var vidare klyftig af sig, sporde:

Förlåt, herr löjtnant, men
— hvein

var egentligen den där ..Corneville?"
»Jo, det var en gammal jude"', blef

svaret.
Ja, kunde jag inte tro det, eftersom

tan hade att göra me' ..klockor".

En teaterkritik— — — Så kom scenen där Othello
af förtvifian skar halsen af sig. Och
här kunde man tydligen se att hr Hjel-
tenpropp hade äkta konstnärsblod iM-
ron,,,

Rampfeber är som bekant en
åkomma, som äfven framstående skåde-
spelare ofta ej kunna undvika utan

som förföljerdem under hela deras tea-

terbana. 'Mr Toole, en af Englands
störste komici, har sålunda alltid ramp-
feber hvarje kväll han uppträder. Fe-
bern försvinner dock genast efter första
skrattsalfvan, som han manar fram i
salongen.

Äfven den nyligen adlade Sir Henry
Irring lider af rampfeber.

Mr Beerbohm-Tree berättar däremot,
när han icke är sysselsatt på scenen,

alla slags galna historier och anekdo-
ter för att pigga upp sig. Ofta hör
man någon då afbryta B. midt i en
starkt pepprad historia med orden:

Mr Beerbohm, er replik!
Skådespelaren skyndar då in påsce-

nen, spelar sin scen med lif och lust
och kniper publikens bifall med lätt-
het Därefter berättarhan fortsättningen
på historien sedan han väl återkommit

bakom kullisserna alldeles som om in-

tet afbrott ägt rum.

gjorde det. Mr HDiamanterna
Ser-ent berättar en historia, som an-

k
"
ter sig till m:r S:s impressanoskap

öfyer skådespelerskan och varietéartis
ten Modjeska.

Impressarion, som ville ha Modjeska
berömd, hittade bl. a. på följandeknep.
IMontreal hade recetten blifvit cirka
50 dollars. Med den summan på lik-
kan gick mr S. dagen därpåisällskap
med Modjeska in till en juvelerare och
köpte där ett similidiamansmtycke, en
ovanligt vacker collier, för jämt hela
recettsumman När Modjeska sedermera
skulleuppträda,annorstädesannonserades
omatthonuppträddei„diamantsmycken,
som hon lått till present för sin konst
af ryska kejsarfamiljen". Polisen an-
modades och betalades med en dollar
pr afton för att hålla ett vaksamt öga
på -diamantskatten". Detta slags re-
klam gjorde effekt. Modjeskas förmåga
blef uppmärksammad och alt detta för
knepet med hennes 50-dollars-diaman-

— Kär hertigen af Marlboroughgifte
sig med Consuela Vanderbilt, påstås
han helt stolt ha utropat:..Nu
hörtiginna.'" Men vet du, hvad hon
svarade?

Nej!

— Jo: „Godt och väl, men nu är
du guldkonung, och det är alt något
styfvare!

— Har du läst, att den franske de-
tektiv, som arresterade svindlaren Ar-
ton, hette,Sexton.y

De' va' sjutton!

jv\r^r

Notiser.
— Fröken Febea Strakosch, den

unga bekanta sopransångerskan, syster
till impressarion Carl Strakosch, gör
for närvarande stormande lycka med
äin glänsande stämma vid Lafonska
operasällskapet i Nizza, hvars prima-
donna fröken Strakosch är. Som gäst
vid sällskapet uppträder under vinter-

—krlelina Patti.säsongen
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MO Djj] frppTl torr Genuine )\rraks punsch
U. 1111. .jJ 1Ull Guldmedalj i Paris 1889.

"IHEIB'

Gambrini Restaurant. iituosa.y,c;,jvl"ntan Viner å SInnehafvare: E. Nyherg.

Söderströms Café å Restaurant
Östra Henriksgatan N:o i

Helsingfors LACK & POLITUR
Rekommenderas.

Fabrik:
17 Mikaelsgatan17

CHAMPAGNE G ORGE GOULET
auranter General

FRANS SJÖE
agent för Finland:
3LOM j:r, Helsingfors

Uti J. F|
M SpintuosäliaiicleM
fm Cognac, IH Rom & I
S Liköre*

ftjÄJ I7*» oc/i Punsch
LmU af alla slag

Trekanten 3,
f. d. Spennertskahuset

på beställ-
ning och

lager
H, Lindfors
Helenegatan. '2

FRANSKA LIFFÖRSÄKRINGSBOLAGET LURBAINE.
Generalagenturen Helsingfors,

Mikaelsgatan 1.

A I C A R H U MOLD J A M
serveras å alla hotell och restfrån Holm-PitOU & 0:<

Sjöbergs
Vin- KORSETTER 5Herman LindeliK

Specialaffär -*

I)\rtist-&låtmaterial. |
I Apparater & mönster t

för Glödritning.

5 Mönster m. m.
för löfsågning.

'rofkort 4 1:50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
mberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. då t,„ha ett godt kort i föreningmed billigt pr«. Vänd Eder
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Richard Wagner i^enaulfd G0.%
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serveras alla
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OTTO ROHDfi. Aleksandersg 50.
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Största specialaffär i Lampor. Husgerdds- <£" Kijg.sartiklar
€ngelska järnsängar & Jvfadrasser, järnvägnar, J3adkar m m.in/ini-n naAre Baök: Alexancerssatan 34-

-nOULn Urtnrr, t: Fabiansgatan x4.
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SOCIETETSHUSET.
Torsdagen d. 26 Dec. kl. 5 e. m

)\nnan dag jul

yWaiiné.
Program

Entremarsch

Vals Waldteufel

Herr Ed. Unge, humoristisk föreläsare

Herr Tholen, musikalisk clown

Herr JurtSChenkO, baryton

Geschwister Mascotte, sång- och dans duettister

Herr August Zachrisson, bondvissångare

|Herr Aragon, dansör,

Slutmarsch

Åidrmg af programmet förbehålles.

Sexor a laHasselbacken serverasimat-
salen å 2:50 prix flxe.

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

Utländska £ Inhemska Nouueautés

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtrajin Punsch,.
Äkta Cognac, Rhum, Arrac

nch Likörer.

Avg. Ludv. Hartwa
Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26

Telefon 169,

StanmgOäger^r i
SÖTVATTENIS.

M. W. Pirskanen,
Sadelmakare,

Lilla Robertsgatan 13, telefon 1956, g
rekommenderar sina välkända till-
värkningar af Portföljer,Rese-Hand-
väskor, Portmonnäer, Plånböcker,il
Kappsäckar,Eeskoffertar, Seldon, Blir-1|
remmar m. m. till yrket hörande ar- f|
tiklar.

Min son, spar ickepå annonser och
du skall icke förloradärpå.

Franklin

Annonser

„&rocjram~%Rlaé&i11

emottagas endast af

Finska Telegrambyråns

Annonsafdelning
N. Magasinsg N;o 7. Telef. 1226, som
jämväl förmedlarannonser till a/la jordens
tidningar utan undantag.

Tidingarnas egna pris och vilkor!
Ett enda manuskript!
Ett enda betalningsställe!
Annonskontroll!
Annonserna afhämtas gratis hos an-

nonsörenvid tillsägelse.
Taxa och uppgifter gratis.

Vänd eder då alltid vid annonsering till
Finlands enda

Annonsbyrå,
där Edra annonser billigt, bekvämt och

noggrant ombesörjas

Programbladet
■ en af de förmånligaste annonstidningarna ilandet,
'or Spridning bland den nöjes/ystna och såledesaf-

ven köpstarka allmänheten. Ytterst billiga annons-
afqifter! Sändes gratis till alla annonsörer. Lös-
nummer iLaurents urbuiiker och genom kolportörer.

3
a
a
3

83

13

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexandersgatanN:o 11.

Jululställning
lios Firma

B. Bilmin.
9 Alexandersgatan 9.

SOCIETETSHUSET.
Torsdagen den 2b December kl. b 1e. m.

)\nnan dag jul.

I& )\Jton/öreställriing.r^onsert
Program

SuppéBiciiter u. Bauerß
Braun öder BloncL^valsH

|
Herr Avg. Zachrisson,I

Waldteufel.
Rubinstein.

Herr Edward Unge, humoristisk föreläsare

Herr Jurtschenko, baryton

GeschwisterMascotte,säug-ochdansduettister. {
Gavotte, „Henri IV," .Féchner

Traum-vals . .
Heinzefmännchen

Strauss.
Eilenberg

[ Herr Edward Unge, humoristisk föreläsare
Herr Tholen, musikalisk clown

F. & H. Jurtschenko, duettister
Herr Avg. Zachrisson, Bondvissängare.
GeschwiSter MasCQtte, sång- ocb dans duettister
|Herr Aragpn, dansör

Slutmarsch

Ändring af programmet förbehålles.
Sexor å laHasselbackenserveras imat-

salen å 2:50 prlx flxe.

PAUS

Ångbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan 14 Tel. 92

Kontorsboksfabnk,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
tonage & Askfabrik, Atelier för plansch- & kartupp-
fordring, Reklamskyltar m. m,
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Att jagöppnatmatvaruhan-

del uti patti & minut Södra
Esplanadgatan 16. Därför får
jag rekommendera åt den ärade
allmänheten till billigaste pri-
ser:Bästa välkändaKuopio mat-
smör & färskt bordssmör. ost
och färska matägg,palvadt får-
& nötkött,graf sik & lax,hvass-
buk, nejonögon,mujkrom, salt
fläsk och fågel under kalla års-
tiden ni. m.

SödraEsplanadgatan16.
Tel. 1967.

J. Wirtanen

ers'eGB
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A. SILFVERBERGS Drogerihandel

JUI/IJTSTÄI^MIMCJ.
Kosmetiska varor, äkta franska Parfymer, Tvålar, äkta Honoy Telly

Glycerin på tuber, äkta Maria Farina N:o 4, Créme de Simon in. m. jämte egna
tekniska fabrikater, såsom Amykos, Glykoman för händerna, Bor-lanolinn.m.

Ihöst inkomna alla slags krydder.
Entresol, Mikaelsgatan 1, Entresol.

~T~*sixrstJ3LSi,xx Salali Tee.

■'arakanSalak Tee har för sinutmärkta<iv:i'
i och finaarom tillvunnitsigallmänt erkän.
ide och har a de senaste hygieniska oci;
ridsutställningar erhållit de högsta utmär
ser.
'arakan Salak Tee lemnar den största ga<
iti 1y hvarje köpareegerrätt att kostnads
;t låta undersöka dess äkthet å härva
ide kemiska laboratorium.
rsäljes härstädes i parti och minut genom

undertecknad och hos nedanstående återförsäljare.
li. JI. Brondin. Fr.Nyman. V. Holmström.
AxelPihlgrcn. N. Matrosoff. Etholen & Isaksson.
N. A. Turdén. A. Johansson. P. .liiskeliiinen.

A. V. Henriksson.
KARL GOHLE.

Norra Esplanadgatan 37. Generalagent förParakanSalak Tee
Ontierneeitxing, Java Assam.

Pälsvaror.
Stort urval! jMlliga priser!

Alexandersgatah38.

Observera!
Begär alltid den för vintern 1895-1896

utkomna nya katalogen hvilken sän-
des gratis o. franco.

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan 9.

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

€Tafvelram~
Randel.

15 Alexandersgatan15
Telefon 158

JAVA-ASSAM
GedeponecrdFzsTksm:

<Brefpapper
rikhaltigaste lager af utländska och inhemska sortei

linjerade och olinierade
Firmatryck utföres billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL
Alexandersgatan 15,

Jouvin & C:o's Försäljning
världsberömdafranska

Cognac. RomHANDSKAR
ochsäljas endast hos

LikörerW. TAHT
N. Esp/anadg. 37

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

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 frän 45 penni
metern

Brunnsgatan N:o 11, telefon 1749.
E. LÖFBERG

ULLGARN
Zefir- & Kastorgarn. Maeramé
virkgani, Fiskargarn. Märkträd
<fe Rulltråd. Barnkostymer. Trö-
jor, Strumpor, Damasker —
Vantar.

IJeställiiinirar på all slags ma-
skinstickning mot

ik,allfi

PARFVMEIL TViLAB, SVAM-
P.1I!. PUTSPÅSTA, SILFYERTTiI,
AMYKOS. DRÖfiBI vi.H KTMIKA-
UHt iM. BILLIGAST

DRCGHANDELN
GLOGATAN 4

K. A.DAHLIN.

Carl. Avg. Seeleiibrandt.
Försäljer Hoflev. iStockholm C. W. Srliunia-

chers välkända Delikatess Spl3:.-c Knäckebrödi
parti och minut.

11. V. Storms delikata Dill saltgurkor
tiil firmans egna noterir

ikärl
tgar.

,gS O: Mejerismör,DeEökta varor
Hummer, lefv. Hummer t. v

hvarje tisdagsmorgon, Friska Ostron pä beställ
ning, Pommerska rökta Clåsbröst. rökta sockersal-
tade Skinkor, friska gåskroppar lefvande gäss ro.ni

Försäljningslokaler

Saluhallarne No 18—20 &. 109—111
Telfon 1287.
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6. W.
Viner

&
Spirituösa

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 Stickningsarbsten

utföras efter beställning fort och

i
1

Mikaelsgatan 11
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Hemgjorda papyrosser
iaskar om 250 st. å 2. 50 p.
1 »*

n
100 st. a ITSop.

Ä3.5 et. a 85 p.
M<O st- å 15 p.*

»

lacol^teTn^n?.
35 N. Esplanadgatan 35,

Telef- ±38S-

@
Nytt lager af

Orientaliska
Mattor, Broderier, Kamel-säckar, Draperier; etc etc.
Mobclbestftllmmrar emotta
gas.

Boulevards;?. 19,
Telefon 83.

Alvin Johansén
Obs.: Moderata pr*ser.

Iedert intresse torde ligga
att köpa Eder Svenska Teater Premie Obligationer garanterade af
Stockholms stad livarigenom Ni bereder Eder tillfälle att möjligen erhålla
större eller mindre penningebelopp.I1Dec. dragningen är högsta vinst

30,000 kronor (Fmk 42,000)
förutom 112 större ocli mindre vinster.

Obs.! Flera dragningar årligen. Ingen kapitalförlust emedan amor-terings (inlöse)värdet är högre än kontanta priset å dessa, Obligationer hosundertecknad. Begär pnskuranteroch prospekthvilka tillsändas franco.Teater Premie Obligationer försäljes ständigt af undertecknad, så-väl kontant som på manadUiga afbetalningar (minsta afbetalning ärFmk 2). Kännare mundtligenellei genom korresspondans med
TOU. _&__ Sjä-WriKOIjMS

Obligationskontor. Åbo
Redbara agenter af alla samhällsklasser antagas mot god provision.
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4 Wilhelmsgatan
Telefon 1803.

billig]

Försäljningafallaslags

Skodon
af egen tillverkning
Speciell för ömma fötter,
iWladimirsgatan i.

Carl Jergroth.
Alexandersgatan 21

T,iies-
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
till billigaste priser.

Sustaf Sraf
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