
FINSKA JERNSÄNGSFABRIKEN. :;SÄ- EmilIFLotixitoöx-gr
Kontor OCh Utställning: Alexanddrse. 50 af on?elsk modell som enklare Betydlitt billlsnre än de iPolof/->r« T««FS;

——
utländska. Prim» Madrasser af alla slag. -»- OXeiCJXJ. XOOU.

10 penni.

érogram~<filaåef %
W— —

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

galanterivarorsaker^ochhosH Rekommenderas
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredas».K. F. Winter.

Kaserngatan 48. Michaelsgatan 1
55

6. )\.Vickström.
iN:o 45. Fredagen den 13 December 1895.
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SUOM. TEAATTERI.SVENSKA TEATERN.
Perjantaina Joulukuun 13 p:nä 1895

Suomalaisen teaatterin jäsenten suosiollisella
avulla antaa allekirjoittanuE näytännön.

Fredagen den 13 December 1895 B£¥ll§Oftl.
(PEBM3OP"b)

Kirjoittanutkl. 7,30 e. m

För andra (12:te) gången

5-näytöksinen huvinäytelmä^^^^^^^^^^^^HGogolM
hkskilöt!

Anton AntonovitschSkvosnik-Dmu-H
chanovskij, kaupungin pääl-1likkö B |

Anna Andrejevna,hanenrouvansa Naemi Kahilainen
MariaAntonovna,heidäntyttärensäIlma Tähtinen.
Lukas Lukitsch Hlopov, koulujenInnr IfÉ »lILDn Nastenka, 1

lisakki Lattu.
MimmiLähteenoja.unmo^FeoorcivitscliLiapkiirTiai>^|

kin. piirituomari E
Lrtewij Pilippovitsch Semljanika,

sairashuoneen talousmies . .Emil Falck.
van Kusmitsch Schepkin, posti-

(I'Enfant prodigue.)
Otto NärePantomime i 3 akter af Michel Carré fils.

Musiken af André Wormser,

Personerna

Htschinski, |laisia ti- J Adolf Lindfors
lvanovitschl)ob-i lanhalti- j

tschinski, J oita (Aleksis RautioHan AleksandrovitschHlestakovr,
H| virkamies Pietarista ....Knut VeckmanH)sip, lianen palvelijansa ....Taavi Pesonen
jStephan lvanovitschKorobkin ..Oskari Salo.
I Svistunow, alapoliisimestari. . .Kaarlo Halme.IMischka, kaupungin päällikönpai-

Fr Ida Bränder
Pierrot senior Hr Riégo. Fru P
Fru Pierrot Fru Bränder

Pierrot junior Fru Eiégo
velia

Ravintolanpalvelia
l:nen kauppias . .
2:nen kauppias . .

Sirkka Hertzberg
Helmi Talas.
Eino Salmela.
Karlo KeihäsDen förlorade sonenPhrynette, tvätterska Fru Castegren

Vieraita
Baronen Hr Ahlbom

En tjenare FrökenStjagoff. -us^öt?®*" Ovet avataank:lo 7. Näytäntö aikaa k:lo ty2 Bja
loppuu k:Io y.ill.

Börjas kl. 7,a0 och slutas omkring kl. 10 e. m. Benjamin Leino

Alla dagar
Aftonkonsert

Aiia dagar Hotel K&mpiviiaaagsKonserb wiener Damkapellet
från kl. 3 e. m. MIKLOSK -A». från kl. 8,30 e. m

J. yVlagasin du j\ford. J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.MmkmWLi

ARRAhS PUNSCH,
Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända

specialiteter till innevarande saison.

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

torr och söt, prisbelönt med gnldme-

Damskrädderi under utmärkt ledning.dalj vid många utställningar.

FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET GRUNDADT ÅR 1827
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen

KontorTtf- MagasinsgatanJJ:o1.

WIENER MODE-SALON
.o:COGlogatanN:o 1, l:a trappan, Telefon W:o IWB4

framhåller sin välkända atelierförutförandetaf smakfulla klädni/^
IlllltalmW

och Blomsterkort
finnas i största urval och tillhilligaste
pris hos

B^BjfV/rs..' Förbeställningar till landsorten hehöfves endast ett vät-
tittande proflif.
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A. W. EKLUND & C:o AXEL PALMROOS
Vinafäi.Skilnadsgatan 19. Telefon 310 SKOAFFÄR.Välsorteradt lager af Lager af fin?, äkta VlftßFj

GwmäG, Likörer & Rom.BLka stenhuset. Telefon 320
Viner <k Spirituösa <■*-

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

gummigaloscher, äkta Collanol a m. m. Grdnqvis
■bill:.ig-a.priser.

Josef W iberg, MöbeltygsafTär.
Järnsängar och madrasser

Bullgardiner.
Fjäderoch dun Jlllk-lcLppär «!■ billigast i pnsk V\onststöljd Utställning,

Mikaelsgatan 1.N. Esplanadgatan 37. Tapetserarearbeten
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Portmonnäer

WICKELS

Oskar Fröberg,
46Kaserngatan.

Qamfiappor, jacquettar, siåenvaror, ylletyger for
soirée, visit S Rvaråagsåräßter.

Juho Wirtanens

K-T-% ~, , o-. ,-, FörstaAteliern 1tr. upp (Vanliga priser. Prisbelönt i Paris.) -|-i/-v mfy. g-*, -r-^ A-—. E. btahlberg Atene^4^^>PÅleS^.g^m^ auM). FOTOGRAF.
CD Tk^r^^^^^T^T N ESD anadq. 31 l:st» kl.Fotogr. ateher.Ele- Iförhållande till arbetets. JT, JJVrBIICLB;JII, 1-opiauauy. w»i, gaiita porträttiTisitkortsformat qvalité, obestridligen lägsta pri-v ~ — ~* (Catanis hus). e rcxls. pr dussin. sen iHelsingfors.



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan
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LOreriS MalmStrÖm | Kravatter, Kragar, Manchetter, Handskar,
Herrekiperingsaffär Underkläder, Hängslen, Resfiltar,

vis d vis Kapellet. > SchlafrOCkar m,m,tillbilligaste priser.

Waseniuska Bokhandeln.

BODEGA ESPANOiA
Helsingfors.

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUO S A.~~~~~~~~~~~~
mmmmmmmmmmml^^^ mmmmaaaaaaaa************»»~**—mm—m—m—mmnmamm—mmm—m—m
Rekommenderas för Rökare.

HEMGJORDA PAPYROSSER
lO st ISp.
25 „ SO „

100 „ 1,10„
2SO „ 2,50 „

till högrepriser.
M KARAKOS.

TobakshandelnBrunsgatan 11.

Ledig annonsplats.

Ledig annonsplats.

SOCIETETSHUSET
„0 R C CJ S B O D E G A."

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

ORC U S
frukost ooh aftonrestauration. Kall buffet a la Ber-

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

m L m
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Éj Jäst blir i längdenalltidbilligast.11
11 Köpalltid en M

1 „EXCELSIOR" i
|||så är Ni säker om att få en god maskin.||
|HObs.! Den kända reela, liberala be-|j|

handlingen. Obs.! |||
M Axel Wiklund, Hialmar Fellman M
r'.liaivaiv :it'Exi-^l.~i ..^^Bwßwßwßwßwß^^.Wladimirsg. 19

telefon 755.~
ini(Jentralpassagen Säp3

"1-1

bS

JULIUS SJÖGREN {
Milsai-lsfjatiui -t Centrals hus.

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

c£i//örsä]^ringsakiiebolagel
IÅIETA.

J2ifförsaßrincjar é J&ifränfor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

Utställning
hos

jA«xa kindholm,
Michaelsgatan 5

Hagelstams bokhandel, g
(Hotel Kamp). "A§Pi _ .... , m'l&k Specialitet: -mmm —sr va

®> ]WC©ciioixisli. literatur :#'
Nya vetenskapliga arbeten: ;@i

jf|l Der Grundbau af M. Struket te|j
Teknisk mekanik af Hj. Tallqvist.

|3j Fransk vetenskapligo. skönliteratur.
Konst- ooh Pappershandel. sfr?

I:sta Klass

Badinrättning
Wladimirsgatan 32,

J. W. Engberg.

Guldsmed

I£. UIiJESTRttM.
35 N. Esplanadgatan.

(Wredes hus)

Telefon1427.

Ouverture till op. Wilhelm Tell" Rossini.
Konsert (D moll) för violin . . . Wieuxtemps

IHerr J. KönigT^^^H
Ballet Egyptienne |

Allegro non troppo. AllegJ
Andante sostennto. Finale.

PAUS
Fantasi ur op. „Rigoletto1

'
Solveigs sång
Ungersk dans

Konserten börjar kl. '/a 8 e ni.

tfåoßerf iXajjctnus.

Brandkårshusefs <r\esfauranf
rekommenderas

Sot/per a la carte.

\ W\>få\3 vkßUMXrat£ ,<^

Ledig annonsplats.

Filharmoniska sällskapets
28:de Populära Konsert
i BrandTK-å.i*sl3LVi.sot.

Lördagen den 34 December

Program
Ouverture till op. ..Stradella".
„Wiener Bonbons", vds . . .
Scene religieuseur „Les Erinoyes
Marsch ur op. „Tannhäus°r" .

PAUS.

Flotow
Strauss
Massenet,
Wagnet

Zruigini

Verdi
Grieg
Brahms

Från Stockholms teatrar

Veckans evenement är naturligtvis„Köpmannen i Venedig" på Dramaten.
Gamle Shakespeare på den scenen!
Minsann tror jag icke han har rätt att
gnugga sig helt yrvaken isina ögon
och utropa: Drömmer jag eller är jag
vaken?" Och vi, alla vännerna af den
högdramatiska konsten, vi säga det-
samma. Lyckligtvis var det en „vin-
tersaga" som var sann och vi torde få
emotse många, många repriser af sam-
ma slag.

„Ja, Dramatiska teatern har värk-
ligen", skrifva en känd kritiker iettStockholmsblad, än en gång tagit sig
för att i ett visst afseende söka vara
-landets främsta scen". Den store Sha-
kespeares „Köpmannen iVenedig" har
åter hunnit upp på repertoaren efter
långa år af hvila och hvad bättre är
atergifVen på ett sätt som imycket kan
kallas godt.
Ien tid då teaterkonstens musa mest

fäi sys-ila med tyska och franska duv
sinvärk, för att nu icke tala om de mo-
derna engelskaCharley-Tants-fånerierna,
gör det värkligen teatervännen hoppfull
om något bättre när nu ett siveke värk-

lig dramatik åter dragits fram ur dam-
miga gömmor. Det myckna talet om
att de dramatiska klassikerna icke läng-
re „slå an'' här i staden, jäfvades på
det vackraste sätt af den publik, som
i måndags qväll från golf till tak fyllde
Dramatiska Teaterns salong. Och bi-
fallet gällde helt visst icke endast det
på flera händer goda återgifvandetutan
äfven själfva skådespelet.

'
I-scen-sätt-

ningen fick också sin beskärda del och
var ju så till vida förtjänt däraf, som
hr Grabow syntes hafva gjort allt hvad
som i förening med regissörenkunde
göras å det dess värre allt för mycket
begränsade utrymmet.

Hvilken sann teatervän har icke läst
i original eller i C. A. Hagbergs ut-
märkta öfversättningdettaShakespeares
mästerliga verk, denna skildring af en
förtryckt folkstams kamp och strider,
målade i en Shylocks hatmättade, men
narrspelande representant? Det ligger
icke några patjouliluktande budoarsce-
ner idetta skådespel, icke några själs-
sjuka och oklara frågetecken i Lilla
Eyolfs stil, ej heller finner man deri
den totala brist af poesi, som är så
kännetecknande för en mängd af våra
hypermodernas.k.skådespel. Menman
lär känna en begåfning, som tagit våra

på alla de behöfligaelement, hvilka må-
ste samverka för att ge en scenisk dikt
det nödvändiga lif, som fordras af ett
iarbete, hvilket skall ges ilefvande form
på. teater-tiljorna.

Det är då icke något under att Shake-
speare i regeln sättes så högt af allt
dugande teaterfolk. De se och inse svå-
righeterna, men de ryggaaldrig föratt
söka komma skaldens innersta tanke så
närasom möjligt. Shakespeare är förden
sanne skådespelarenochskådespelerskan
den ende vän, som kan föra dem till
kulmen af scenisk konst och duka de
dä underidenna sträfvan att ge Shake-
speares tankar lif, då veta de och känna
de inom sig att de dock sträfvat och
arbetet förnågot värdigt, förnågot godt.

Det är sannt att mänga af Shake-
speare-! saker ännu möta rent af oöf-
venstigliga svårigheter för att till fullo
kunna realiseras på en scen. nKöp-
mannen iVenedig" gör härifrån icke
något absolut undantag, synnerligastom
man tar ibetraktande de knapphändiga
resurser, som vår Dramatiska Teater
måste röra sig med hvad beträffar ut-
rymme. Den bearbetning för scenen,
som hr W. Bolin har gjort efter Hag-
bergs öfversättning får därför ses med
tillbörligt öfverseendo. ik bristerna deri

ej äro sä stora att de verka menligt på
förtjänsterna. Många skulle nog velat
hafva det hela annorlunda, men idetta
liksom i andra fall är det bättre att få
något än ingenting alls

"Qom resultat kvarstår obetingadt att
man bör vara teaterns styrelse tacksam
för att den nu om också sent vetat
häfda det värde, som en scen med Dra-
matiska Teaterns rang anser sig hafva.
Måtte nu bara icke detta steg till ett
bättre blifva det sista. Och förskona
nu teatervännerna från alla pantomim-
aktigaMadame-Sans-Génerier.

Att en teatertrupp, som på så länge
ej j gått iden heliga konstens eld och
af hvilken många aldrig ens varit där,
skulle känna sig ovanide gammaldags
uniformerna är ej att undra på. Den
stora dramatiken har ju nästan grånat,
där den legat på hyllan för att sä där
i en hastig nyck om än lycklig sådan
åter kunna komma fram med full ung-
domlig friskhet. Hvad som gjordes af
„Köpmannen iVenedig" i måndags å
Dramatiska Teatern må dock betraktas
som ett vackert löfte om något bättre.
Och att detta löfte skall infrias hoppas
många med oss

På Wasateatern gifves fortfarande
G. At Geijerstams folkkomedi „Per Ohls-

A? k, ■ "" ■B ■Ai i > alla dagar från kl.l/A af cOperakallaren, Aftonkonsert ";a-; *̂ ingi

allad fria dagar mellan kl. 1&
Obs! Matiné allahela

i e. m

€?-s°-~. s^, S T W* VT n WP H. TtkT odisputabelt Helsingfors biiiigaste Fotografiet eiier.
Am. Ja. M.IÅ Bui M. JEj MMi im Santa och omsorgsfullt reiouscherade visitkort. För blott Fmk

-" benoiver iske vara förenad! medGlogatan 3
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fiERMAIVIA Lifförsäkrings Aktiebolag iStettin. FERD staMER___ ■ Greneralßgentur för Finland, Stcfcardsgatan 2.
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Gambrini Restaurant.
Uti J. F Sjöbergs

Vin- KORSETTERIKHerman LindellK
Specialaffär

Spirituosahandel
Cognac,

Rom &

påbeställ-
ning och

lager
IL Lindfors,

Likörer,
Vin och Punsch

|)\rtist~& låtmaterial |
I Apparater & mönster t

för Glödritning.
jR Mönster m. m.

för löfsågning. *^af alla slag
Trekanten 3,

f. d. Spennertska huset,i Helonegatan

FRANSKA LIFFÖRSÄKRINGSBOLAGET LURBAINE.
Generalagenturen Helsingfors,

Mikaelsgatan 1.

OLDJAMAICA RHUM
.auranteifrån Holm-PlfOU & C:o serveras å alla hotell och res

(/)
(0
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C
ti)
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Q.w
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A
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nödvändigför»alla velocipedister.
JOHI TO¥RUIH & 0:6.

Helsingfors & Wiborg-

Ständigt välförsedt lager af allt som till ett
välsorteradt korfmakeri hör, finnes hos

J. Neumann.
FABRAK:

Humleberg sY.o 5. Telefon 1334.Försäljningslokaler:
Trekanten 3 (Spennerts hus) tel. 933. SödraEsplanadgatan 2, telef. 1)28. Saluhal-len 70—72-

Original
Singers

symaskiner
hos

V. Grashoff.
39.Norra Esplanad-

gatan 39ifioflwré

Äldsta symaskinaffär
iFinland

Hotel Kamp
Fredagen den 13 December kl. 8 e. m

"Pogram
Vollstedt.
C.M.Ziehrer
Czibulka.
C.M.Ziehrer
Herold.
Welaschek.

1- (.und mci Bua, Marsch .2. Osterreich in Tonen, Walzer3. Stefanie-Gavotte
4- Mädonenlaune, Polka mazurka

'

5- Ouverture zu „Zampa" .0. Opern-Quadrille
Herr Avg. Westling, sångare!
Emilie Wendrich, romanssångerska

Meverbeer
Komzak
Gillet.

lKrönungsmarsch ans „Der Prophet
t*. Wiener Leben, Potpourri .9. Loin du Bal, Intermezzo ....Herr Avg Westling, sångare.10. Harlekin-Polka, Francaise ....Emilie Wendrich, Romanssångerska.il.Spanisches Liebesleben, Walzer .12. Biegen öder Brechen, Galopp . .

Jeschko

Vollstedt.
Skallo.

Lördagen den 14 December kl. 8 e. m
1. Columbus-Marsch "..'..C.M.Ziehrer
2. Herbstweisen, Walzer Waldteufel.3. Glockenspiel, Gavotte " Eilenberg.4. Waldröschen,Polka Mazurka ....Lipp.
5. Ouverture zu „Der Oalif vonBagdad" Boieldieu.
6. Flotte Sånger, Quadrille Peuschkel.Herr Auq. Westling, sångare.

Emilie Wendrioh, Romanssångerska.

V. Soldatenleben, Marsch Schnielfn^B8. Berliner Volksmusik, grossesPotpourriBoehmeÉM
9. Aubade printaniére .^^aoomb^HHerr Avg. Westling, sångare. MM^M^M^MW10. Schneidig, Polka Francaise . . . Mj

Emilie Wendrich, RomanssångerskaM
11. Rosen avs dem Siiden, Walzer . .J<
12. Schlittenfahrt, Galopp . , Klose.

C.M.Ziehrer

% , få
ft dor. I

»^ i ■'.\
mA.M&A^.~jAm MrA._ |—

I RROYI
71£3

CHAMPAGNE. fe
I p£

|Renault & C:o|
r>^ K
53 COGNAC

Verldsberömda kvaliteter.

äGULD få
fcy!Medaljerna.SpiLFVER!

%BRONS
fe.
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son och hans käring", och under inöf-
ning att gifvas är „Trilby", dram ur

konstnärslifvet ifyra akter, dramatise-
ring efter George du Mauriers roman
med samma namn af Frans Hedberg.

Södra teatern har kastat sin nyaste
repertoar, som för öfrigt inte haft vi-
dare lycka med sig, öfver bord och i
stället upptagit den outslitliga „Pariser-
poiken", som nog en tid torde komma
att hålla sig på repertoaren, tack vare
fröken Ohlssons hurtiga och sympatiska
återgifvande af titelrolen.

#8?
Ibsen ivästficksformat

Delvis efter F.Anstey af Harald Mo-
lander är titeln på en bok, som nyligen
utkommit i Stockholm på Looström &
komp:s förlag.

En anmälare iStockholmstidningen
Aftonbladet skrifver härom följande:

»Någon har sagt, att en författare
först kan vara förvissad om atthan är
populär, då han finner sig karrikerad.
Om detta är sanf, sä har Ibsen ej be-
aöft tvifla på sin popularitet.Hans dra-

mer ha gifvit idéer åt våiä student-
spexförfattare, ät tyska kvickhufvuden
och engelska. Det är efter den engel-
ska samlingen ,,Pocket Ibsen" af i'.
Anstey, som hr Molander bearbetat de
koncentrerade och parodierade Ibsendra-
mer, han härmed framlägger:„Ett dock-
hem", „Vildankan", „Rosmersholm",

„Hedda Gablieri", „KvacksalfvareRel-
ling" och „Lilla Moppe".

Vännerna till konsten att parodiera
skola finna dessa drameromdiktade med
mycken skicklighet och med många fyn-
diga påhitt. Ibsens form är ju tacksam
för travestering, hans uttryckssätt lätt
att göra löjligt genom att öfverdrifva
det. Parodisten hariallmänhet ganska
noggrant följt texten, han parodierar ej
genom att vända upp och ned på eller
kasta boll med diktarens idéer, han gör
dem antingen helt och hållet obegrip-
liga,men med anspråk på att varadjup-
sinniga, eller ger han de stora orden
en platt mening. Skämtet är långt ilrån
uddlöst, det är ibland mera hvasst än
godmodigt och här och hvar ej fritt från

tendens. Vid sidan af de mänga for-
klarande redogörelser för de Ibsenska
dramernas tankeinnehåll, som sett dagen,
kan dock en dylik parodisamling, som

utan spår af vördnadskrattaråt det hela.

mycket väl försvarasin plats,isynner-
het då den är gjord med så mycken
skicklighet som denna. Den visar kvad.
och hur mycket i Ibsens dikter, som
kan förlöjligas, och visar sålunda äfven
indirekt hvad som där förblir oåtkom-
ligt för parodien.

Främst blandde sex dramérna" ställa
vi Eosmersholm", där Rebeckas ide-
liga bekännelser och Rosmers oupphör-
ligt stegrade häpnad öfver alt han får
veta är på ett mycket skrattretandesätt
framstält och där Ulrik Brendelär fyn-
digt parodierad som en gammal aktör
på blixtturné.

Karrikatyrporträttet af Ibsen på bo-
ken.s omslag — af AlbertEngström —
är mera träffadt än den gubbe", som
synes på bokens engelska förebildpokk-
et Ibsen".

Bokens pris är Kr. '2:lb.

Notiser.
— En tidning iLondonanhöllny-

ligen om tillåtelse att interviewa Gilhert

Mikadons textförfattare.Gilbertsvarade
ja, men begärde en betalningaf 20 pund
sterling för tidsspillan.

Tidningens redaktör förklarade här-
till, att han under dessa omständighe-
ter afstod från sin anmodan, men an-
märkte samtidigt, att han med stort
nöje skulle lemna Gilberts nekrolog
gratis.

Gilbert replikerade medett par kraf-
tiga okvädningsord, och resultatet blef
en rättssak.

— Sällskapet för svenska kvar-
tettsångens befrämjande har, såsom
förut, äfven iår utfärdat inbjudan till
deltagande i taflan om pris för flerstäm-
miga kompositioner för mansröster, för
hvilken taflan tiden utgår den 30 i
denna månad. Prisen äro 250, 100 och
50 kr., och häsom prisdomare fungera
f. d. statsrådet Gunnar Wennerberg,
professor Ivar Hallström och hofkapell-
mästare Richard Henneberg.

— Charles Lecocq, arbetar på en
ny operett, hvars titel emellertid icke
ännu är bestämd.
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\5° (profkort ä1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
...inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. .. ....

£»' Ni ha ett godt kort iförening med billigt pris. Vänd Eder då till*oXXX.
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OTTO ROHDifl. Aieksandersg^^"
'wffi# VINHA NBE L.\

Ak. 3f r SK, Ws. s-Puns oTSM
prisbelönt vid Tysk Nordiska utställningen iLy

3\C;/M"tan Viner å SInnehafvare: E. Nyberg.

Söderströms Café å Restaurant
Östra Henriksgatan N:o i

Helsingfors LACK & POLITUR
f^ekommenderas.

Fabrik:
17 Mikaelsgatan /7

ORGE GOULETCHAMPAGNE G
Genera

FRANS SJÖ!
agent för Finland:
3LOM j:r,Helsingfors

€*S^3jv^

lirituosa.

ATELIEEW
Glogatan 3 w*

felO: Q»
te Q



Största specialaffär i Lampor. Husgerdds- £ Köksartiklar
£ngglska 3ärnsängar & Jyfadrasser, järnvägnar, ftadkar m' m.—t UnnCQ PRåPT Ai

- Alexancersgatan 34
CfnULfLn Unnrr, Fabiansgaran 14.
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Firmatryck utföres billigt
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL a> r-f-

Mikaelsgatan 11Alexandersgatan15.

Jouvin & C:o's Försäljning billigaste försäljning
Hy Utländska Ylle tricoter, chevio-världsberömdafranska A In-
byx-Coffimc, RomHANDSKAR

och

| 'I' l'l Kostymer tör
tillbilligastepriser,samt försälj-

ning af Tammerfors & Forssatyger bo-
macéer, kretonner & tvarta helylle tyger.
OBS.! Vackra bomaceer från 45 penni
metern

säljas endast hos

W. TAHT Liköier
fl. Esplanadg. 37 Brunnsgatan N:o 11, telefon 1749.

E. LÖFBERG
Unionsgatan N:o 17
Hjelt & Lina]Göhles ren

Carl. Avg. Seelenbrandt.ullgarn!
Macramé I i ii mndn Deli ■.-.

Storkhohii (. \\.Srluiiii
KnäckebrödZefir- & Kas

Plßflfßß, nlllfi, SVIM- j
nil: PDTSPÅSTA, sII.FVEiITHL,I
AIYKOS, DROGffi OCH KEMIKA-I
Ull: ». t. BILLIGAST

ehers \^^Bj
parti och <"H

11. v. Srurms
»lärkträd

kåta I

por, D; Mejerismör, I)€
r. F Hummer, lefv. Humme:DRuGHANDELN Friska ORestiillnincar ing, PorGLOGATAN 4 ade Skinl

Förs:K. A. DAHLINA Ii 3 Saluhallarne No 18—20 & 109—111
:.n 1287

MMlt JOISttUöf,JSX-ZSS.s.:S£S

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

Carl Jergroth.
Alexandersgatan 21

Stort välsorteradt lager af
Cognac,

Rom och
Likcrer

till billigaste priser

»pdrag; köper och säljer aktier
ier patentansökningar och re-
mland och de flesta andra land.

SOCIETETSHUSET.
Fredagen den 13 December kl. 8 e. m.

& )\JtonJöreställning.
Benefioe f Frk. Anna Hoffmann

Program
La belle amazon
Frauenlob, vals .
En vie de vivre

liöschhorn.
Waldteufel

Resch.
Frk. Cilly Oraszy, tysk ungersk sångerska

Soulier Bouchet, duettets exeentrics

Frk Anna Hofmann, rliansoiiett. sisa upptr. I
Herr Ludvig Tellheim, Wiener kuplett.säpgare

Tre systrar Brianzo, national dansöser
Frk Dina-Belle, chansonette.

PAUS
Ganz allerliebst, vals Waldteufel

Fr. Suzanne Leconta, suabbinålarinna. En
bild erhåller den p;rson gratis hvilken
innehar den numreradeplats fr. Leconte
skrifver på bilden.

ITwo Brothers Brians & Amors. utomordent-
liga parterr-akrobater, med flera dubbel-
saltomortaler.

Frk. Dina-Belle, chanßooette,

Frk. Anna Hofmann, chansonett, sista upptr
Soulier-Bouchet, duettists excentncs

M:lle Cllly OraSZJ, tysk-ungersk sångerska.
Herr LudvigTellheim, Wienerkuplettsangare

Tre systrar Brianzo, national dausöser
Slutmarsch.

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

Utländska £ Inhemska Nouoeautés

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001

Lager af gamla, goda, bevisligen
rarkligt akta viner, direkt

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xlra/in Punsch,,
Äkta Cognac, Rhutn, Arrao

och Likörer.

Avg. Ml.Harlwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg.26

Telefon 169

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

Sadelmakare l Tapetserare affär
13 LillaRobertsgatan 13. Telef.1956.1

Förfärdigar på beställning allal tillB
yrket hörande arbeten såsom Seltyg.B
Rese-artiklar, Madrasser,Fotografiapparat-H
fodral m m. m. m. samt försäljerfar- H
'diga arbeten af egen tillvärkning tillI
de billigaste pris. Reparationer mot-H
tagas billigt.

Hös;aktningsfullt
". Pirskanen.
are & tapetserare

ni. n
Sadelmak

Julutställning
hos Firma

B.Elimin.
9 Alexandersgatan 9

2:50 p.
1:25 p.

35 p
15 p.

A. SILFVERBERGS Drogerihandel
JIIiySJTSTAI^Wircc;.
Kosmetiska varor, äkta franska .Parfymer, Tvålar, äkta Honoy Y.olJy

Glycerin på tuber, äkta MariaFarina N:o 4, Créme de Simon m. m. jämte egna
tekniska fabrikater, .såsom Amykos, (!lykoim^^orhändern[^Bor^ftriobj^r^mßß|

alla kryddeiM
Euti-esol.lMikaelsgatan

-iIIi:

Paraltan Salak. Tee.

■arakan Salak Tee har förHmutmärkta qva-
och fina arom tillvunnitsig allmänt erkän-

de och har å de senaste hygieniska och
Idsut ställningar erhållit de högsta utniär-
ser.
arakan Salak Tee lemnar den största ga-
ti ty hvarje köpareeger rätt att kostnads-
t låta undersöka dess äkthet å harva-
de kemiska laboratorium,
■säljes härstädes i partioch minut genom

undertecknad och hos nedanståendeåterförsäljare.
K. H. Brondin. Fr.Nyman. A. Holmström.
AxelTihlgren. X. Matrosoff. Elholcn & Isaksson.
N. A. Turdén. A. Johansson. P. Jäskeläinen.

A. V. Henriksson.
KARL GÖHLE.-

Norra Esplanadgatan 37. GeneralagentförParakan Salak Tee—
Onderneeming, Java Assam.

Pälsvaror.
Stort urval! JJilliga priser!
Ed. Fazer

Alexandersgatan38.

Observera!
Begär alltid den för vintern 1896—1896

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

E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan9.

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

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

C. E. Lindgren

Ferd.Björklunds
Glas-, Spegel-

och

iJafvelram-
fianåcl.

15 Alexandersgatan15
Telefon 158

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

Franklin

nAnnonser

H&rogram-dSlaéQf"
emottagas endast at

Finska Telegrambyråns

Annonsafdelning
N. Magasinsg K;o 7. Telef. 12-26, som
jämväl förmedlarannonser tillalla jordens
tidningar utan undantag.

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

nonsören vid tillsägelse.
Taxa och uppgifter gratis.

Vänd eder då alltid vid annonsering till
Finlands enda

Annonsbyrå,
där Edra annonser billigt, bekvämt och

noggrant ombesörjas.

Programbladet
r en af de förmånligasteannonstidningarna ilandet,
tor Spridning bland den nöjes/ystna och såledesäf-
m köpstarka allmänheten. Ytterst billiga annons-
fqifter! Sändes gratis till alla annonsörer. Lös-
ummer iLaurents urbutiker och genom ko/portörer.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexandersgatanN:o 11.

Hemgjorda papyrosser
* „■[250 st. a

100 st. a
Mt:~' **■ "
■/" g* fl

i

Jacob Reincke,
,Entresol

35 N. Esplanadgatan 35,
Telef. 1388.

s
IS
ra
s

Vänta ikate

SOCIETETSHUSET.
Lördagen d. 14 Dec. kl. 8 e. m.

konsert & )\jtonJöreställnir\g.
Progr am

StraussLustige KnegßJ
vals J^^^^^^^^^^^^^HSonge Hongroiä|

Frk. Cilly Oraszy

Waldteufel
Eechner.

Soulier-Bouchet, duetiists excentr.cs

Herr Ludvig Tellheim, tornamsta Wiener-
kuplettsångare.

Tre systrar Brianzo, natiooal-daiisößer
Frk. Dina-Belle, chansonette.

PAUS
Manola vals Waldteufel.

Fr. Suzanne Leconta, snabbmalarmna, En
bild erhåller den person gratis hvilken
innehar den numreradeplats fr. Leconte
skrifver pä bilden.

Two Brothers Brians & Amors, utomordent-
liga parterr-akrobater, med flera dubbel
saltomortaler.

Fr. Dina-Belle, chansonette
| Soulier Bouchet, duettistes excentrios
M:lle Cilly Oraszy tysk-ungersk sångerska

|Heir Ludvig Tellheim, Wiener kuplettsangare
Tre systrar Brianzo, national dansöser.
Slutmarsch, Joyese Fechner

Åldring af programmet iörbehål/es.

Ångbokbinderi
14 Eriksg

Fabriken FENIX
atan 14 Tel. 92

Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt, Bokbinderi,Kar-
tonage & Askfabrik, Atelier för plansch- & kartupp-
fordnng, Reklamskyltar m. m,

Att jagöppnatmatvaruhan-
del uti parti & minut Södra
Esplanadgatan 16. Därför får
jag rekommendera åt den ärade
allmänheten till billigaste pri-
ser:Hasta välkända Kuopio mat-
smör & färskt bordssmör. ost
och färska matägg,palvadt får-
& nötkött,grafsik & lax, hvass-
buk, nejonögon,mujkroni, salt
iläsk ocli fågel under kalla ars-
tiden ni. m.

SödraEsplanadgatan 16.
Tel. 1967.

J. Wirtanen.

Nytt lager af

Orientaliska
Mattor, Broderier, Kamel,
slickar, Drapericr,etc etcMiilielliesfiiHniiiKar emott»
iras.

Itoulevurds^. 19,
Telefon 83.

Alvin Johansén
Obs.: Moderata pr ser.

Iedert intresse torde ligga
att köpa Eder Svenska Teater Premie Obligationer garanterade afStockholms stad hvarigenom Ni bereder Eder tillfälle att möjligenerhålla
större 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 a dessa Obligationer hosundertecknad. Begär priskuranter och prospekthvilka tillsändas francoTeater Premie Obligationer försäljes ständigt af undertecknad, så-väl kontant som pä manad.liga afbetalningar (minsta afbetalningärFmk 2). Närmare mundtjigenellei genom korresspondans med
TO~L. _&.. SAWBHOLMS

Obligationskonto
Redbara agenter af alla samhällsklasser antagas mot god provision
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6. W.
Viner

&

Spirifuosa
4 Wilhelmsgatan

Telefon 1803

ELLEN TAMMELIN,
Garn- och Stickningsaffär

S. Esplanadgatan 8
ger af Ullgarner
■ch Yllcunderklä-it Strumpor

:fter bes

Susfaf Sref
Försäljningafallaslags


