
FINSKA JERNSÄNGSFABRIKEN. Wftia-- «Ä^ EmURelinberg:
Kontor och utställning. Alexanddrsg. 50.

"wwelsk modell som enklare Betydllrt billigare«»de m„-i^*v-^^.i««=?—
utländska. Prima Madrassfr'afalla slag. Telefon1000.

10 penni.

cFrQgram~<3slaåef 00

Tidning för Helsingfors KaisaniemiJulufslällning. Teatrar och Konserter. Bardshus.»I Billigaste försäljning af lek-
saker och galanterivaror

-I Rekommenderas
S- .-i

pC. F. Winier.
Kaserngatan 48. Michaelsgatan 1

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. 6. )\. Vickström.
IN:o 43. Söndagen den 8 December, 1895.
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SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 8 December 1895

kl. m e. m,

För åttonde (14:dej gången

Romeo och Julia.
Tragedi i 5 akter af William Miakespeare. Efter
Hagbergs öfversättningoch W Bolins bearbetning.

(Första akten indelad i 2 tablåer, andra akten i i
tredje akten i2 och femte akten i2 tabläer.)

Personerna
Hr BerlinEskalus, prins af Verona . . .

Grefve Paris, en slagtingtillprin
sen mh- Wetzer.

tvenne (Hr Malmström.
Capulet / fiendtliga ätter (Hr Swedberg.
Rouieo,Montagues son Hr Hansson.
Béavolio, slägt med j rHr LindhMontague IRomeos JMercutio, en slagting 1 vänner |Hr Castetill prinsen ) \
Tybald. brorson till grefvinnan

Capulet Hr Uggla.
Capulet d. ii Hr Henning.
Broder Loreuzo > Franciskaner- (Hr Eiégo,
Broder Johannes/ munkar (Hr Nyström.
Balthasar, Eomeosbetjent ...Hr Ahlbom.
Petter In ii %. i- i /Hr Wilhelmsson.icuci iCapulets hetienter. . „, ivr,ro+„HmGregono/ y J (Hr JNystrom.
Abraham, betjent hos Montague.Hr Beckman,
Grefvinnan Capulet Fru Grunder.
Julia, Capulets dotter Frk Holmlund.
Julias amma FruBränder.
En apothekare iMantua. Borgare i Verona. Slag
tingar till Capulet och Montague. Pager, betjäntei

soldater
.ändeisen är iVerona, utom börjau at temte akten■ som tilldrager sig iMantua.

)bs.! Längre pauser ega rum eftei
2:dra och 4:de akterna.l:sta,

Börjas kl. lJp och slutas 10,30 e. m

2 t

J. F. LundqvisfsJ. H. WICKELS du jMord.yVlacjasin pälsmagasin.waaaißäi... IDamffappor, jaequeller, siéenvarar, ylletyger för
soirée, visit é Rvaråagséräßler.ARRAKS 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.

to» och söt, prisbelöntmed guldme-

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 vidDirektionen

Kontor3ST. IVE^gg^sinsjggitgiia3XT:o X.
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Portmonnäer
och Blomsterkort

finnas i största urval och till hilligaste
Pris hos

Oskar Fröberg,
46Kaserngatan.

A.W. EKLUND & C:o| Juho Wirtanens AXEL PALMROOS
Skilnadsgatan 19 Telefon 310 SKOAFFÄR. Lager af fina äkta ViRSTjVälsorteradt lager af

Gognac, Likörer & Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.Spirituösa Ö. Henriksgatan N:o 3.

Störstalageraf inhemskaskodon,Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

.Igra. priser.

Josef Wiberg, MöbeltygsafTär.
Järnsängar ooh madrasser.

Kullgardiner.
Fjäder och dun.

Tapetserarearbeten
Julklappar k*, bilist i pnsk r\onstslöljd Utställning,

Blikaelsgatan1.N. Esplanadgatan 37

MODE-S A L O NWIENER
GlogatanN:o 1. l:a trappan,Telefon N:o 1984

framhåller .sin välkända atelter för utförandetaf smakfulla klarlnn,
gar och hattar. j^öirtson,.

085..' Förbeställningar Ulllandsorten Dellöftes endast ett ifil-
sittande pro/lif. -
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Vi^a±fär.

K.^ FörstaAteliern 1 tr. upp. o/anliga priser. PnsbelöntiParis.) "171fy m /"*V 4^l T> A T"!.E. Stahlberg A° dra AteTeUferusppÄiel iagdeprrss|ata^f7.pr duss>- -b O X O (jtRAF.
CD 1A T I^l N ESD anada 31 l*st» kl.Fotogr. ateher. Ele- -^Iförhällande till arbetets. X. LJVrf^TI(lB;l ganta porträtt ivisitkortsforniat qvalité. olxstriclligen lägsta pri' " " **J X fCö|nflÄ Avs; Q nåls.pr dussin. sen iHelsingfors

Herr Knut Weckman

~-Tj^siio^-

M-ri/llatsar
t Hotel Kamp

IVIIQQåjgSKOnSGPI Wiener Damkapellet
från kl. 3 e. m. IMIKL 3L. OS lESL -Ä-.

Onervo, noita....
Hippo, vanha soittaja
Mieron tyttö ....

■JtfrrNTTveBjaavi Pesonen
HjHanna. Itkijänaisia.

Tapaus:Suomessa heimosotien aikana.

Ovet avataank:lo 7. Näytäntö aikaa k:lo tyg Ja
Joppuu k:lo 11.

Alla dagar
Aftonkonsert

från kl. 8,30 e. m.

SUOi. TEAATTERI.
Sunnuntaina Joulukuun 8 p:nä 1895

näytellään

KUXLIBVO,
Bunoinuotoinen murhenäytelmä viidessä näytöksessä

(6 kuvaelmaa). Kirjoittanut J. H. Erkko
Suomalainen alkuteos

Henkilöt

Väinö, tietäjä
Ilmari, seppo
Kauko, Lemminpoika
Tiera
Uutamo
11l il JIlvo,Ilmä^^^^^^^^BAnja, Ilmarin sisar |
Armi,KalervonemänTal
Hiepra,KalervonkotiJ

tytär I
)tero, Kalervon koti-l

■vajer^n!Kullervo,
poika

Kotro
Mutru
Tuiro
Kitka
Pouru
llli, piika

(Benjamin Leino.
Axel Ahlberg.
Konrad Tallroth.
Kaarlo Keihäs.
Emil Falck.
Aleksis Eautio., Vapaita >Maria Eängman.

Kalevalaisia Katri Bautio
MimmiLähteenoja.

■Ilma Tähtinen.

[isakki Lätta.

Kaarle Halme
Semmo Kallio
Evert Suonio.

oriia {Knut Veckman
Oskari Salo.
Eino Salmela.
Olga Salo.

Viner
Tsiai!
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■ ia i X" 1 Stort, modernt lager af
LOrenS maimStrOm Kravatter, Kragar, Manchetter, Handskar,

Herrekiperingsaffär Underkläder, Hängslen, Resfiltar,
vis a vis Kapellet. ' SchlalrOCkar m- m. tillbilligastepriser.

Waseniuska Bokhandeln.

BODEGA ESPANOIA
Helsingfors,

Försäljning i parti ooh mir äkta utländsk.

VIN E R &
T U O S A.SPIRI

Rekommenderas för Rökare.
HEMGJORDA PAPYROSSER

ill högre priser
M KARAKQS.

Tobakshandeln Brunsgatan 11

Ledig annonsplats.

Ledig annonsplats.

SOCIETETSHUSET
„0 R C U S BODEG A."

Goda, billiga viner serveras direkt från fat.
S.kta viner på flaskor till afhemtning tillmoderata
prisor

C U S
ftonrestauration. Kall buffet ala Ber-

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

1 mkiilår^ I
§1 Bästblir ilängden alltidbilligast,fi

|P så, är Ni säker Rn aU askin.||
f[|Obs.! Den kända reela, liberala be-
|p handlingen. Obs.! |||
1n A^ Wi

t
kiTi Hjalmar Fellman ~ÉHGeneralagent och inne- iWladlmirBf.19 &%

hatvareatExcelsiorde- telefon <öS. %VSäs2 poteniCentralpassagen pH
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£ .JL-LIUS SJÖGREN «
ililiaPtsgatan 4 Centrals hus.

\ Ylle- och lrihoivaruaffär.|* Välsorteradt lager. Billiga priser. $

li/Jörsäkringsaktiebolaget j
*' LETA.1A Ä

cjar <S JSifräntor.JSifförsM
liberala för-Billiga premier

säkrinasvilikor.
fttlMi

Utställning
hos

jA<*a kindholm,
Michaelsgatan 5.

| Hagelstasns bokhandel, g
(Hotel Kamp).

Specialitet:
S 3Vtec3.ioixa.s3s. litei-a.fu.l» ©
4g>: Nya vetenskapliga arheten:
jll Der Grundbau af M. Strukel.

Teknisk mekanik af Hj. Tallqvist.
Fransk vetenskaplig o. skönliteratur. '■&

/^ Konst- ooh Pappershandel. ■■££

I:sta Klass

Badinrättning
Wladimirsgatan 32,

J. W. Engberg.

Guldsmed

li.MX.JESTIftÖM.
35 N.Esplanadgatan.

(Wredes hus)

Telefon.1427=

Filharmoniska sällskapet
27:de Populära Konsert
i ißra.nca.lx.årsn.ia.set.

Tisdagen den 10 December

Program

MendelssohnRuy BiasOuverture till
Bolero . .
„Kol Nidrei",

Moszkowski
för violoncell Bruch

Hieevoigt.)likt . .Samt
(Hr. txeorj

.Danse macabre"Hsinf

PAUS
Ouverture till op. ..Tannhäuser" Wagner.
Prolog till op. Pajazzo" . . .Leoncavallo

(Herr Oscar Lomberg.)
„Vysehrad", sinf. dikt . . . . Smetana

PAUS

Goldmark
;r„Festlicher Einzug" ur op. „Die

Königin v. Saha" ....
Sicilienne, för stråkorkester .
Marsch ur Faust

Boccherini
Berlio.

Konserten börjar kl. Ifi 8 e. m

%s}o6&ri kajanus.

Brandkårshusefs i^esfauranf
rekommenderas

la carte.Souper a

\ wVCv^P" A vil,UM'il"<E .v^^B

s^^
Ledig annonsplats.

"i-l

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.

Från Stockholms teatrar,
Kungliga operan har till omväxling

med det mäktiga framtidsdramat „Val-
kyrian" återupptagit — „Martha".
Värkligen omväxling med besked!

En svensk kritiker skrifver härom:
„Martha" är visserligen också ett tyskt
värk, men det är också enda förenings-
punkten. För öfrigt är den, med för-
lof; en gammalmodig pjes både till text
och musik. Utförandet prisas emeller-
tid som synnerligen godt och särskildt
Arvid Odmans „Lyonel" som oemot-
ståndlig — isynnerhet fördamerna. Äf-
ven fru Linden får sin del af beröm-
met för utförandet af Nancy's parti, i
hvilket hon säges inlägga humor, humor och
abandon".

Södra teaterns nya lustspel „Två-
vapenu blir man icke glad af, skrifver
samma penna. Det är skrifvet af tyska
författare... oh, comble de misére.
hvarför just tvä också! ... och inne-
håller tysk billighetskomik... litet men
välment... billighetssentimentalitet i
högre grad samt för 25 öre tyska mo-
ralkakor.

-
Sätter man — liksomMartin Chuzz-

lewits odödlige, vän Mark — en ära
uti att städsevara ..munter och lustig",

äfven i lifvets bittraste stunder, så kan
man pröfva hållbarheten af denna sin
filosofi genom att kila upp på Söder
och se Två vapen

Vasateaterns salong erbjödisöndags
en iestetiskt hänseende mer än vanligt
koncentrerad anblick. Man såg därpoe-
ter, som önska „döiskönhet" och an-
dra poeter utan så prononcerade afsik-
ter, vidare målaren i skåpet och Calle
Larson och andra målare, literatörer
och literatörers bröder, premieraktörer
och vanliga aktörer, författare, journa-
lister och fröken, som har handskbod
vid Kungsträdgårdsgatan. Och anled-
ningen?... Var det bara därför, att
det var recett för herr Gustfaf Geijer-
stam eller därför att mangaf „Per Ols-
son och hans käring"? Eller var det där-
för, söndagsmiddagen var inne, då tä-
randet af „salta biten" vidgat mångas
horisont och öppnat nya synvidder för
fantasien! Eller var det kanske en
blygsam nyfikenhet, angelägen att bli
tillfredsstäld beträffande Stockholmam-
es känslor gentemot P. Olsson och
hans käring, jämfördamedGöteborgam-
es? Ty det är ju allom bekant, att
komedin för några är sedaniGöteborg
blef så illa åtgången, att den upplefde
summa en föreställning

Ja, Göteborgarne ha nu sitt hufvud
för sig, och vi häruppe åt norr äro
naturligtvis dem betydlig öfverlägsna i
estetiskt hänseende. Det är klart, det.
IStockholm får man aldrig uttrycka
sitt misshag när man är på teatern —
då blir man uttittad och ansedd såsom
mindre vetande. På premiérer isynner-
het skall man se glad ut och applådera.
Man väntar snällt till dagen därpå och
ser efter, hvad som står ibladet. Om
det varit så klent bestäldt, så är nog
resencenten godbjartad och slätar öfver
med hartassen — ja dåär allting godt
och väl, och man får intala sig själf,
att man icke är tillräckligt literärt an-
jagd för att förstå kråksången. Och. allmänhet är kritiken favorabel. Det
är endast ett eller annat kvickt franskt

stycke, som väcker ond blod, därför
att dess „sens moral" är för lättfatt-
lig. En städad och moralisk publik
tycker icke om få titta ien spegel,
hvari man får skåda sådana facer af
sig själf, som man önskar förborgade
inför offentligheten.

Svenska författares alster ha alltid
att påräkna vänskapsfullhet och entu-
siasm, antingen det nu är ett lustspel
eller en tragedi — eller en tragedisom,
på affischen kallas för lustspel.

„Per Olson och hans käring" befans
emellertid, sedan den sen Göteborgs-
tiden undergått åtskilliga ändringar och
strykningar af svordomar m.m. dylikt,
vara en ganska bra pjes. Ofta åter-
för det visserligen tanken på andra
värk isamma genre, men dock ej sä
påtagligt att det skulle värka störande".
Utförandet var synnerligen godt. Sär-
skildt berömmes herrar Lundberg och
de Wahl.

Othello som reklam
Den bekante danske skådespelaren

Carl Marx skrifver nyligenpå tal om
historier frånkulissvärlden följandelilla
godbit om ett uppförande af Othello.

Till New-York kom en dag ett skå-
despelaresällskap som bl. a.hade Othello
på repertoaren

Den skådespelare, som hade Othellos
roi, fick samma aftonuppförandet skulle
ske besök isin loge af enmycket ele-
gant diätinguerad herre, som utan vi-
dare började så här :
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y,
Boccacio-Marsch
Unsere Edelknaben, Walzer

nödvändig för aäla velocipedister.
JOOT TOTJRUIM & C:o. Der Blumen Pracht, Salonstiick

*
f 1Helsingfors & Wiborg Wiener G'schichten, Polka Fran-

caiseStändigt välförsedt lager af allt som till ettvälsorteradt korfmakeri hör, fluues hos Ouverture zu „TancredJ. Neumann.
FABRIK: Emilie Wendrich, Romanssångerska åIm militärischem Styl,Quadrille .Fetras

Humleberg A:o 5. Telefon 1334.
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerts hus) tel.933. SödraEsplanadgatan2, telef. UZS. Saluhal-len 70—72-

Fiacker-Marschi^l Original
Singers Errinnerung an Tannhäuser,Fan-

symaskiner Intermezzo, avs „Pajazzo"
hos Goldelse, Polka Mazurka

V. Grashoff.

__m:
Emilie Wendirch, Romanssångerska.39. NorraEsplanad-

gatan 39. Die Schlittschuhläufer, Walzer . Waldteufel,

Eisenbahn-GaloppÄldsta symaskinaffär
iFinland.

Gambrini Restaurant.
Uti J. F. Sjöbergs

Hfin- KORSETTER 5Herman LindeliK
Specialaffär

Spirituosahandel på beställ-
Cognac,

£ för

Ij\xX\s\~klåtmaterial.
I Apparater & mönsterRom & ning och

lager
Ii Lindfors,

Likörer,
Vin och Punsch för Glödritning.

Mönster m. m.
för löfsågning. *-*af alla slag

Trekanten 3,
f. d. Spennertskahuset, Helenegatan. 2

FRANSKA LIFFÖRSÄKRINGSBOLAGET LURBAINE.
Generalagenturen Helsingfors,

Mikaelsgatan 1.

CHAMPAGNE GOLD JAMAICA RHUM
auranterfrån Holm-PitOU & C:o serveras å alla hotell och rest;

Mö] PjJllfrPPJl orr Genuine )\rraks punsch
lli iiilljOUll Guldmedalj iParis 1889.

—
Min herre, jag hör att det är ni,

som skall spela Othellos roi.— Mycket riktigt!— Förlåt, min herre, menvi ha här
iNew-York sett så många slags Othello-
typer, att jag hoppas ni har en syn-
nerligen karaktäristisk uppfattning af
detta Schakespeares mastervärk. An-
nars kommer ni på min ära endast att
göra fiasko, min herre. Absolut fiasko!— Åh, jag hoppas att min uppfatt-
ning om rolen skall...—

Ja, jag sägerbara att denna upp-
fattning måste varaepokgörande, annars
tjänar edert arbete icke mycket till.

—
Jag kommer därför med ett mycket
godt förslag — något enastående, som
skall taga alla yankees med storm.— Ni vet att man haft många olika
meningar om hur Othello värkligen såg
ut. Skall hanvärkligen framställas så-
som Morian, helt svart, eller som mohr.
något mer svartbrun, eller såsom ble-
kare ... en nyans eller kanske fler?—

Hör nu, min herre, mitt förslag.
Någonting nytt. originelt, sensations-
väckande.—

Iförsta akten är ni morian och
kolsvart. Iandra akten är ni något
ljusare. Itredje akten ändå ljusare och
i fjärde ljusbrun. Så i femte aktens

första scener är ni ganska blek och i

dödsscenen
— hvit som ett lakan.

■ Jag säger er det, min herre!
Folk skall bäfva öfver dessa förunder-
liga skiftningar om ni har denna ena-
stående uppfattning af Othellos hud-
färg. Och de skola under entreak-
terna fråga hvarandra vid sina „drinks"
ute ibufetten: hvad är meningen?— Och till sist skall ni då upplysa
dem alla, att dessa variationer äro en
följd af — — — J. Pears världsbe-
römda tvål, för hvilken jag har den
äran att vara platsförsäljare och repre-
sentant.

Mia herre går naturligtvis in på
förslaget och jag vill därför genast ge
er en anvisning på 10,000 dollars att

lyftas på Englands Bank.
i > Vankens smartness och honorarets
storlek hade segrat.

Skådespelaren inkasserade dagen
därpå sina 10,000 dollars och spe-
lade på aftonen sinhudskiftande Othello.

Men publiken?
Jo, den bombarderade den lakans-

hvite Othello i sista aktens dödsscen
med äpplen och ölkrus och hans hem-
färd från teatern var den kvällen icke
så alldeles fri från att vara

—
lifs-

farlig

Dagen därpå innehölloallanewyorksa
blad både uppsattser af beundran och
harm öfver denna dristiga reklam, me-
dan skådespelaren-reklamatörensombas-
var på väg öfver Oceanen med sint
dollars.

Men just på den där Othello-föreställ-
ningen hade Fears soap slagit sitt för-
sta slag för sitt senare världsrykte och
salig William Shakspeare kunde gärna
ha skäl att vända sig isin graf om
han haft en aning omdenna Othellore-
klam för Pears Soap.

Notiser.
— Stockholms musikföreningkom-

mer under instundande vinter att gifva
tre konserter enligt följade progrgram:

Vid den första konserten: Handels
oratorium „Josua". Vid den andra
konserten: Fantasi för piano, kör och
orkester af Beethoven; ..Snöfrid",kom-
ponerad till V. Rydbergs dikt, för soli.
kör och orkester af V. Stenhammar:

Final ur „Parsifal" af Wagner. Vid
den tredje konserten: Kristus", ora-
torium af Kiehl.

Den första konserten ägde rum tis-
dagen den 12 november, iMusikaliska
Akademiens stora sal, där äfven de
öfriga komma att gifvas.
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Fr. v. Suppt

C. M. Zie

Klose

indré

Bossini

Neidharc

Richard Wagner

Leoncova

Richter

Dietrich

OTTO ROHDE. Aleksandersg. 50.
-«# VINHANDEL,

-A. rra Is.s-I^iinscla.
prisbelönt vid Tysk Nordiska utställningen iLybeck

\cJM"tan Viner 4 SInnehafvare: E. Nyberg.

1 Carte dor. I
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ttE It & Genau
COGNAC ikVerldsberömda kvaliteter.

f>".Amm

I
<3 SILFVER!yl Medaljerna.
">] BRONS j E-

Éituosa.
Söderströms Café k Restaurant

Östra Henriksgatan N:o i

Helsingfors LACK & POLITUR
Rekommenderas.

Fabrik:
17 Mikaelsgatan 17

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

\s t
(profkort a 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- iT 1J| F? R 1J* n»k inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. jrj ...... £m. M. Mli BLi M MU MM imij^i ha ett godt kort iförening med billigt pris. Vänd Eder då till

Glogatan 3
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DDfi[)CD C*BUFF k: Alexancersgatan 34.
DnUUCn Unnrr, Fabiansgatan 14.

Sförsfj specialaffär iLampor. Husgerdds- £ Köksartiklar.
€ngelska Järnsängar & Madrasser, Järnvägnar, ffadkar m' m.
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IPcu-al^em Salak. Tee.
I'nrnkiin Salak Tee har försinutmärkta qva-

lité och tinaarom tillvunnitsigallmänt erkän-
nande och har å de senaste hygieniska och
världsutställningar erhållit de högsta utmär-
kelser.

JAVA-ASSAM
Geiiepop.eerdFcbrksm: ty hvarje köpareegerrätt att kostnads-HlYiit låta undersöka dess äkthet å härva-

-J i-jiihlc kemiska laboratorium.'Ssilnk Tee försäljeshärstädes i parti och minut genom £ndertecknad och hos nedanstående återförsäljare.
K. M. JIrondin. Fr. \yman. A. Holmström.
Axel Pihlgren. N. Matrosoff. Etliolen & Isaksson.
X. A. Turrién. A. Johansson. P. Jäskeläinen.

A. V. Henriksson-
—

KARL GOHLE.-
sTori'a Esplanadgatan37. Generalagent fur Parakan Salak Tee

Onderneeming, Java Assam

tfir&fpapper
rikhaltigaste lager af utländska och inhemska sorter

linierade och olinieradc

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL

Alexandersgatan15.

Hemgjorda papyrosser
% „iaskar om 250 st. a 2: 50 p
MmMM—IL^ 1st a 1:23 p

M:i' p
hos Jacob Reincke,

Pälsvaror.
Stort urval! JSilliga priser!
Ed. Eazer

Alexandersgatan 38.

Observera!
Begär alltid den för vintern 1895—1896

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

S O
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» CD
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Mikaelsgatan 11
W l-r-

SOCIETETSHUSET.

JSt\aliné.
Söndagen d. 8 Dec. kl. 5 e. m

Program

Michaelis
Eilenberg

Waldmeisters Brautfahrt
Musizirende Zigeuner .

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

EilenbergTamburin-Polkaj
Mdie Cilly Orasz'

Herr Ludvig Tellheim, Wiener kuplettsångare
Tre systrar Brianzo, nanonai dansöser
IFrk. Anna Hofmann, cnansonett.

| Soulier Bouchet, duettmtes escentrios
Slutmarsch

Åndring afprogrammet förbehål/es.

Sexor a laHasselbacken serverasimat-
salen å 2:50 prix lixe

K. Jokelas SkrädderiaJ/ärÖ. Henriksgatan 3 Telef. 1333,
Utländska é inhemska Noiweautés

Hotel Kamp
Måndagen den 9 December kl. 8 e. m

Pro|va m
Gruss von der Donau, Marsel
Kiinstler-träume, Walzer . . Fr. Wagner

"Wollstedt,

En passent, Polka francaise . . Tlosef Strauss
Ouverture zu „Die weisse Dame" Boieh^ei^MEmilie Wendrich, liomanssäDgorsJaJ

quadril!:■

7. Einzucismarsch avs „Tannhäuser" Richard "Wagnei
8. Was sich Berlin erzählt,HumoresksKerster^B|^B
!". Meditation sivrle^lw^Preludede^^^H^^^^HBachH Gounod

Lorensin. Menschen san ma alle. TTT^^
Emilie Wendrich. Bomanssång

11. Donauwellen, Walzer Ii
12. Frischer Muth, Galopp Eödel.

Tisdagen den 10 December kl. 8 e. m
1. Damengigerl, Marsch Vollstedt.
>. Schatz-Walzer . . TohannS^rnss3. Andante avs der G durSimphonie Havdij^HH^H
i. Lachen, Kosen u. Tanzen, Polka■I
i. Ouverture, I'ique Dame" ..I

Emilie Wendrich. RomanssångerskaH
ii. Wiener Lieder, Qvadrille

C. M. Ziehrer
Fr. v Suppé.

W. AHLFORS
Kyrkogata» 12. TMofon 1001

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtra/in y\rra^s punsch,,
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

och Likörer.

Avg. LA. Hartwi

na

Franska sjuk- och olycksfallsförsäkringsbolaget LUrbaine

GENERALAGENTUR: HELSINGFORS
3VEilsL..£tel£sg^"fc £i:EL A-

Mineralvattenfabr
Helsingfors, Alexandersg. 26

Telefon 169

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

mma

et la Seine

Sadelmakare 8 Tapetserare affär
13 Lilla Eobertsgatan 13. Telef. 1950.1Förfärdigar på beställning alla| tillI
yrket hörande arbeten såsom Seltyg.BRese-artiklar, Madrasser,Fotografiapparat-EJ
fodral m m. m. m. samt försäljer far-B
diga^arbeten af egen tillvärkning tillIde billigastepris. Reparationer mot-H
tagas ■Plog-aktningsfullt'/. W. Pirskanen.

Sadelmakare & tapetserare.1Vm^h____W______m_w__ffl______\

Ängbokbinderi
14 Eriksga

Kontorsboksfabrtk,Linje
tonage & Askfabrik, A t
fordring, Reklamskyltar

Julutställning
Ihos Firma

H. Bilmin.
9 Alexandersgatan 9

35 N. Esplanadgatan 35,
13se.

Jouvin & C:o's
världsberömda franska

HANDSKAR
säljas endast hos

W. TAHT
/V. Esp/anadg. 37

Göhles gård.

ULLGARN
Zefir- & Kastorgarn, Macramé
virkgarn, Fiskargarn. Märk träd
«t- Rulltråd.Barnkostymer, Trö-
jor, Strumpor, Damasker
Vantar.

Beställningar på all slags ma
skinstickning mottages.

_Z.

n £ d y ;

Försäljning

Cognac, Rom
och

Likörer
Unionsgatan N:o 17
Hjelt & Lindgren.

I'MV.MER. TTlliE, SVAM-
PAR. FUTSPISTA, SII.FVEKTVAI,
AMYKOS, DROGER OCH KDIIKA-
UK M.IBILLIGAST

DRCGHANDELN
GLOGATAN 4

K. A.DAHLIN.

Sedenbrandt.Carl. Avg
Försäljer Hoflev.iStockholm (. YV. Sclmma.eliers välkända Delikatess Spis- & Knäckebrödi

parti och minut.
H. K. Sturms delikata Dill saltgurkor ikärl

om 50— 100 1,500 st. till firmans egna noteringar
Rökta varor, alla slags Ost. Mejerismör De-likatesser. Färsk Hummer, lefv. Hummer t vhvarje tisdagsmorgon, Friska Ostron paning, Pommerska röktaGåsbröst,rökta sockersal-tade Skinkor, friska gaskroppar lefvande gäss m. ni.
Försäljningslokaler

Saluhallarne No 18—20 &. 109—111
Telfon 1257

ELLEN TAMMELIN,
Garn- och Stickningsaftar

S. Esplanadgatan 8
Välsorteradt lager af Ullgarner

samt Strumpor och Ylleunderkla-
der m m. Jör Fruntimmer,Her-
rar och Barn till billigastepriser.—

Alla slags. Stickningsarbeten
utförar,efter beställning fort och

billigt

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

Carl pergroth.
Alexandersgatan 21.

Stort välsorteradt lager af
Cognac,

Rom och
Likörer

till billigaste priser.

Largo

V. Erzherzog Albrecht, Marsch
8. Wiener Volksmusik, I... H
9. lubelfeier, Polonaise .H

LO. Tiirkische ScharwacheM

Kramer

Komzak
groses Pot

Klimsch
Kramer
Michaelis

Emilie Wendrich, Romanssångerska.
11. Em Kiinstlerfest, Walzer John Klein.
1"2. Kriegsabenteuer. Polka schnell . .Johann Strauss

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

Alexandersg-atanN:o 11.

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

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

6. W.
Viner

&
Spirituösa

4 Wilhelmsgatan
Telefon 1803.

C.E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Ködbergsgatan9,

Butik Ahxandersgatan 46
Centrals hus.

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

C. E. Lindgren

SOCIETETSHUSET.

V^onsert & )\JtoriJöreställning.
Söndagen den 8 December kl. 8 e. m

Program
Ascher.
Hermann
Rixner.

IYljkiiiiiliilll Ouvriliiii^^^^^^^^^^^BIn Nähe I.|
Frk. Cilly Oraszy, tys

Soulier Bouchet, duettists excentrics

|Frk Anna Hofmann, chansonett

Herr Ludvig Tellheim, Wiener kuplettsåDgare,
Tre Systrar Brianzo, national dansöser

PAUS
Bunt durcheinander . . .
Gavotte

Thilmei
Regi,

Fr. Suzanne Leconta, snabbtnålarinna. En
bild erhåller den person gratis hvilken
innehar den numrerade plats fr. Leconte
skrifver pä bilden.

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

J Frk. Anna Hofmann, chansonett

Soulier-Bouchet, duettists excemncs
M:Ue Cilly Oraszy tysk-ungersk sångerska,
[ HerrLudvig Tellheim, Wiener kuplettsän^are. \
Tre systrar BriailZO, national dansöser
Slutmarsch.

Åldringar af programmet förlehål/es.

Fabriken FENIX
[tan 14 Tel. 92
Iringsanstalt, Bokbinderi,Kar-
lelier för plansch- & kartupp-
lm. in.

Nytt lager af

Orientaliska
Mattor, Broderier, Kamel'
sackar, Jh-aperier, etc etc
Möbclbestallningar emotta
gas.

Boulevards?. 19.
Telefon 83.

Alvin Johansén
Obs.! Moderata pr ser,

jFerd.Björklunds
Glas-, Spegel-

ocli

€^afvelram-
Mandel.

15 Alexandersgatan15
Telefon 158

AttjagÖppnat matvarahan- n
del uti parti & minut Södra m
Esplanadgatan 16. Därför får 9
jag rekommendera åt den ärade 9
;j11niatiiieten till billigaste pri-I
ser: Bästa välkändaKuopiomat- 9
smör v\ färskt bordssmör. ost B

ärska matftgg,palvadt får- B
.v nötkött,,grafsik &lax,b.vass- m
buk, nejonögon, mujkrom,salt 9
fläsk ocli fågel under kalla ars- Sj

SödraEsplanadgatan 16,

Tel. 1967.

J. Wirtanen
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Iedert intresse torde ligga
att kupa Eder Svenska Teater Premie Obligationer garanterade af
Stockholms stad hvarigenom Ni bereder Eder tillfälle att möjligenerhålla
större eller mindre penningebelopp. J 1Dec. dragningen är högsta vinst

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

Obs.!I^B^^H^Hrl^ra dragningar ärligen.Ingen kapitalförlustemedan anior-ilöse) värdet är högre än kontanta priset a dessa Obligationer hos
■ undertecknad. Begär priskuranter och prospekt hvilka tillsändas franco.

Teater Premie Obligationer forsäljes ständigt af undertecknad, sä-[ väl kontant som på månad;liga afbetalningar (minsta afbetalning ärIFmk 2). Närmare mundtligen eller genom korresspondans med
■s o__\. __. s__ NBHOXjI^S

;ontor. ÅboObligationsk
Redbara agenter af alla samhällsklass ier antagas mot god provision.

Susfaf Sref
Försäljningafallaslags

åflVflIrUt I*\ N llANI IftlP VieehäradShÖf ding- UtfÖr jU"diska och affärsuppdrag; köper och säljer aktier
nU!Uj\UI 0111111 OIllllJjuUlllJ, Helsingfors, Alexandersgatan N-oM

VärdePaPPer= ombesörJer patentansökningaroch re-"
J s an "-0 °^ gistrenng af varumärken iFinland och de flesta andra land.

M-H


