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cFroaram^oßlaåef
Tidning för Helsingfors Kaisaniemi

Teatrar och Konserter./Bad\
yTSENTRAIX

/ Varmlufts- o. \
/ Basängbad Rekommenderas. \

Rekommenderas
Utgifves tivarje söndag, onsdag och fredag.

N:o 53. Fredagen den 3 Januari

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 3 Januari 1896

k. 7,30 e. m.
För andra (I2:de) gången

liiimli siisi.i
(I'Enfant prodigue.)

Pantomime i3 akter af Michel Carré fils
Musiken af André Wormser

Personerna

Pierrot senior . . .
Fru Pierrot ....
Pierrot junior . . .
Ptarynette, tvätterska
Baronen
V.n t.jenare

För 3:dje gången

NYÅRSREVY
Tillfällighetsskämt i1akt.

Personerna
H:fors, gammalungkarl
Lycko Nisse ■
Flagg Nisse H
Jornviigs Nisse■
Bicycle Nisse
SegelsportNissß
Affärs Nisse I
TidningsNissjH
Varieté Nissiß
MålarV

ton Nisse
Gamlii arets Nisse

Herr Eiégo.
Fru Castegren.
Frk Gerasimowitsch.
Hr Beckman.
Hr Hansson.
Hr Linda.
Hr Wilhelmsson.
Hr Malmström.
Hr Henning
Frk Stjagoff.
Frk Tschernichin.
Hr Nyström.

Hr Castegren
.Nynrs Nisse Frk Paldani.
Händelsen försiggår hos Herr Hribrs nyårsnattenmellan kl. 11—12.

Börjaskl. 7,30 och slutas omkr. 10,no e. m

M.,/llad^ar
f Höte!Kamp

lyiluQßigSKOllSGru Wiener Damkapellet
från kL 3 e. m. IS/LI~£L Xj O S K.-A-.

ranta.
(Hyvin lyhyt välinäytös.)
2. Stauffacherin talon

edusta.
3. "Walther Flirstinluona
4. Attinghausenin luona.
5. Biitlin nurmi.

(Pitkä välinäytös.)
6. Tellin maja.
(Hyvin lyhyt välinäytös.)

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö aikaa k:lo V2B Ja
loppuu k:lo 11.

Alla dagar
Aftonkonsert

från kl. 8,30 e. m.

J. H. WICKELS
»aaaaatä,.

ARRAKS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplömed'honneur) vidutställ-
ningen i Bordeaux 1895.

Hr Eiégo.
Fru Bränder.
FruEiégo.
Fru Castegren.
Hr Ahlbom.
FrökenStjagoff

Böhmiska Stråkkvartetten

7?ans Vihan. Oskar jNfedbal
Suki Carl Tjoffman

■+"-*-++-

Magasin du Jsford.
WamSappor, jaequefter, siåenvaror, ylletyger för

soirce, visit é fivaréagséräfiter.
Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa våra kända

specialiteter till innevarande saison.

Damskrädderi under utmärkt ledning.

J. F. Lundqvisfs
päismagasin.

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

FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET Gl
Billigaste premier. Snabb och libera! reglering. W. STENBERG, General-agent och Tekn

Kontor 3XT. JVLs*,&;aiS=i±xy.£i&**-t£xxx N:o1.

Portmonnäer
och Blomsterkort

finnas i största urval ooh tillbilligaste
Pns hos

Oskar Fröberg,
46 Kaserngatan.

A.W.EKLUND & C:o
SfalnadsgatanT®. Telefon 310

lager af

Viner & Spirituösa
"billiga,priser.

Josef Wiberg,
N. Esplanadgatan 37

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

framhåller sin välkända atelierför utförandetafsmakfulla klädnin
liullui^-mw^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mR|X3.PTortsch.

BS.! Förbeställningar Ull landsortenbehöfves endastett vät-
sittande proflif. __

—̂———————————
AXEL PALMROOSJuho Wirtanens

SKOAFFÄR. Vlnaffåi.

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

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

Störstalageraf inhemska skodon,Prima
gummiaaloscher. äkta Collanolja m. m.

Möbeltygsaffär.
Järnsängar och madrasser.

Rullgardiner.
Fjäder och dun.

Tapetserarearbeten.

SUOIW. TEAATTERI.
Perjantaina Tammikuun 3 p:nä 1896

Kansannäytantönä
alennetuilla hinnoiila

WILHELM TELL.
5-näytöksinennäytelmä (12 kuvaelmaa). Kirjoittanut
FriedrichSchiller. SuomentanutE. Tamminen.

Aksel Ahlberg,
Emil Falk.
Evert Suonio.

(■Otto Näre.
IBenjaminLeino.
) lisakki Lattu.

IOskari Salo.
Aleksis Rautio.
Konrad Tallroth,

(Kaarlo Halme.<Taavi Pesonen.(Eino Salmela.

HenkillötH
Herman ficssler, Schwyzin ja Uurin mnavouTS

vsipsi
Illrich von ttndenz, hanen sisarensa poika. .H

Kösselman,pappi \ Uurin kansalaisia . .I
metsästäjäj

Beding > Schwyzin kasalaisia ..■
Arnold Melchthal Unterwaldenin kanfl
Konrad Baumgarten

von I
paimenpoika I

Itudolf der Hurras, Gesslerin tallimestari .I
/""

"iiiiMalther \ T , t ■
llertlin von Bruneck, rikas perijätär . . ..^H
Hednig, Tell';n vaimo Maria Rängman^
Gertrud, Stauffacherin vaimo MimmiLähteenoia
Armgard 1 (Olga Salo.
Mechtliild \ talonpoikais-vaimoja <Mimmy Leino.
Klsbeth ) (.NaemiKahilainen
Uurin, Schwyzin ja Unterwaldenin kanssa. Sotilaita. Hääsaatto

(Knut Veckman.<Hemmo Kallio.
Salmela.. Ilma Tähtinen.. Helmi Talas.. Konrad Tallroth,

/Oskari Salo.
VEino Salmela.
Aleksis Rautio.,lisakki Lattu.
Kaarlo Keihäs.
/Sirka Hertzberg

Munkkeja,

1. Vierwaldstättenjarven 7. Metsä.
i (Hyvin lyhytvälinäytös.)
) S.NiittyAltorfinvieressä.\ 9.Vierwaldstättenjärven
> itä-ranta.
5 10 Attinghauseninj luona.

(Pitkä välinäytös).
I 11. Kussnachtin rotkotie.
\ 12. Avonainenpaikkavuo-> ristossa TelFin majan
\ läheisyydessä.

UNDADT AR 1827
sk-inspektor vidDirektionen
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Bårdshus.

6.% Vickström.
1896.

CVanllga priser. Pnsbelont iParlS.) -T? f\ rp j~\ f± TD ATT'KTn 04-AV»lV\iaT»a» Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga pnser 6mk pr duss). J? \J ±\J \jr J\ __, JD." -di. otällJ.D6l& AM Helsingfors. Alexandersgatan17.
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TT c^rklanaHn *31 listakl. Fotogr.atelier. Ele- -**Iförhållandetill arbetets

I T> TWr-ra^nrl QHI ""■ t-SP,dMctUy" ' ganta porträttivisitkortsformat (<\alité. obestridligen lägsta pri
J" JL " JLJ VXf V\LLvL<*i--»-A» fcafan/s Avs;. QinIs.pr dussin. ser. iHelsingfors.
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IYlle- och irihoivaruaffär. j
|j Välsorteradt lager. Billiga priser. J

Xi//örsäl^ringsaktiebolaget
KALEVA.

J2ifforsäßringar iJSifräntor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.
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Ledig annonsplats.

Filharmoniska Sällskapets
36:de Populära Konsert
i BrandLliårsliuset.

Lördagenden 4 Januari

Program

Ouverture till op. „Pique Dame-' Suppe',
Espana, vals Waldteufel.
Spinnvisa Mendelssohn
Balletmusik, ur op. „Gioconda-' Foncielli.

PAUS
Ouverture till op. „Friskytten". Weber.
„Ständchen", för trumpet . . .'Schubert.

(hr Th. Nordin.)

La Jota Arragonesaa, capriccio Glinka
PAUS

Prolog ur op. „B,omeo och Julia" Gounod.
Libesliedchen", för stråkorkester Taubert.
Reveille du Lion Eontsky.

Konserten börjar kl. Va 8 e. ra.

<$o6erf cfåajanus.

Brandhårshuscfs i^esfauranf
rekommenderas

Souper ef a la carfe.

Perssons
Svensßa Sficßmasßiner,

ULLGARN
irikt urval

Zefir & Kastorgarn, Macramé, Virkgarn, Fiskargarn,
Märktråd, Rulltråd, Nålar till alla slags stickma-
skiner, Barnkostymer, Tröjor,Strumpor, Damasker,
Vantar etc

slags maskin-Beställningar
stickning emottages.

Mikaelsgatan 2 Telef. 1332
Th. Neovius.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Ledig annonsplats

Ledig annonsplats

Ledig annonsplats

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

Goda, billiga viner serveras direkt från fat.
Äkta viner på flaskor till afhemtning till moderata
priser. orc u s
frukost ooh aftonrestauration. Kall buffet ala Ber-

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

MJäst blir ilängden alltidbilligast,fi
pH Köp alltid en. . i£

I„EXCELSIOR" I
|p så är Ni säker om att få en god maskin. |||
|HObs.! Den kända reela, liberala be- §H
B^^^^^^^Jianalirigen^^^^^^^^^__|rci
Ms Axel WiKTuntTß Hjalmar Fellman

Wladimirsg. 19
telefon 758.Hfcg poteniCentralp:i
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Till Programbladets läsare
Då vi idag utsända vårtförsta num-

mer på det nya året, ha vi sammabe-
hof som besjälar alla stora värkligt väl-
redigerade världsblad, att tala vackert
om oss själfva och illa om alla våra
konkurenter

—
det sista naturligtvis i

förtäkta ordalag.
Vi ha visserligen inga konkurenter

numera. Varietébladet, hvarä redaktion
torde varit hr Kåhlman, har tiden gjort
kål på. Det samma är fallet med An-
nonsbladet, hvars redaktör likaledes
torde varit hr Kåhlman.

Egentligen är det synd. Ty vi älska
våra konkurenter. Fast vi alltid göra
vårt bästa att förtala dem. Vid års-
skiftet. Då annonsörernaskola besluta
sig för i hvilket blad de skola annon-
sera. Då är det alltid bra om det
fins andra tidningar, om hvilka våra
annonsörer kanna säga:
Idessa tidningar annonsera vi icke.

Af princip. Utan vi annonsera iPro-
grambladet.

Sådant stärker vårt renommé.
Det nu ingående åretkommer föröf-

igt att betäckna en alldeles ny aéra i
Pogrambladets lif. Vi ha alltid stått

fullkomligt nhors concours". Meniindå,
ha vi städse ansträngt oss, att förbättra
oss själfva. Imotsats till våra konku-
renter, som icke finnas, och som bli
alt sämre och sämre, för hvarje år.

Vi begynna nu det nya åretmed en
stab af medarbetare, som alla äro ny-
engagerade, utmärkta, väl afiönade,
omutliga och respektabla.

Tör att främst hålla oss till:
afdelningen".

påpeka vi blott, att Programbladet nu-
mera slutit ett:

Anfalls och Försvars förbund
med den svenska skämt- och tingel-
tangelstidningen ..Varieté", som uppre-
pade gånger puffat för vår fyndighet
att engagera samma utländska korres-
pondenter som bladet själft. Förban-
det består däri, att bladet fortfarande
skall anfalla oss, emedan vi å vår sida
fort ärande skola försvara oss. Ikrigs-
kontribution kommer „Varieté" fortsätt-
ningsvis att få släppa till med sina
bättre korrespondenser från världens
alla hufvudstäder.

De bättre krigsbidragen skola vi al-
drig citera. Af princip. För att icke
högfärdsdjäfvulen må fara ivår bunds-
förvandt. Men de sämre skola vi all-
tid citera. Om vi införa dem, hvil-

ket är högst osannolikt. Publiken in-
ser, hoppas vi häraf utan vidare, vårt
ädelmod. Krigskontributionen kan ju
på detta sätt bli högst obetydlig.

Bland andra åtgärder, på hvilka vi
vilja fästa uppmärksamheten, är enga-
gemanget af en ständig, spirituell och
underhållande

Kröniköi-,
en kusin till Boulot och trosförvandt
till Stix. Hans namnär för ögonblick;t

Kalle
men det kan hända, att han ändrar
det. Framdeles. Då han blir berömd
och måste lägga sig till ett gentilare
nom de guerre. Ehuru han själf har
intet mot att kinesa, när det så sig
faller, är han till själ och hjärta Ja-
panes och bildnings aristokrat. Han
vurmardärförförenjapansksignatur,som
han ännu ej hittat på.

Ett ännu förmånligare arrangemang
för Programbladets läsare, är anställan-
det af en

Ciceron,
som genom orienterande,pigt och gladt
skrifna artiklar kommer att fästa en
uppmärksamhet vid alt det goda, som
står att köpa endast hos Programbla-
dets annonsörer. Denne ciceron, som

vi haft stor möda att få tag uti, här-
stammar i rätt nedstigande led från
den gamla romaren Cicero hvars väl-
talighethan ärftifullaste mått. Tillett
tecken på släktskapen komma hans no-
tiser att numrerasmedromerska siffror.

Hr Céléstin,
som är klookarelev, kommer att beröra
kyrkosången, musiken, positv-prestatio-
nerna, och annat ofog samt skrifva alla
allvarliga inlägg idagens frågor, som
kunna påkallas. En honom ofantligt
närstående person, som heter

Floridor
skall pröfva teatrarna och varietén på
godt och ondt.

Dessutom står redaktionen i under
handlingar medhr André omregelbundna
korrespondenser från hans

Nordpolsfård,
för hvilket ändamål vi skola göra de
otroligaste uppoffringar.

Konstkritiken
skall i Programbladet handhafvas af
samma fint skurna och kvicka penna,
som under tidigare år tillvunnit sig
ett rättvist bifall". Programbladet
kommer att ibörjan af året ansluta sig
till symbolismen ikonsten. På försök.
Por att se om vi då skola vinna hrr
konstnärernas vänskap. Under senare
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Frodagen den 3 Jauuari kl. 8 e. m

Program

V\
' Linke.

Waldteufel
Wiener Uamenkapelle, Marsehß

,. |Hochzeitsständchen, Serenade .Lachen, Kosen, Tanzen,Polka-Mazurka C.M.Zi
Ouverture, zu „Banditenstreiche" . .Fr. v.Suppé
Lydia Quadrille Kramer.

nödvändig för alla uelocipedister.
JÖHH TOtT&UIlI & C:o. :

Helsingfors & Wiborg

Ständigt välförsedt lager af allt som till ettvälsorteradt korfmakeri hör, finnes hos iTj,éA
i. tinzugsmarsch avs Tannhäuser .Richard Wa_gnei
8. Wintergartensterne, Walzer-Potpourri Kersted^B9. Loin du Bali, Intermezzo

10. Vögelein im Walde, I'olkaFraneaiseM
Weaner Walzer■

marschH
cXTe vmann.

FABRIK:
Römer.
C.M.Ziehrer

HumlebergN:o 5. Telefon 1334
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerts hus) tel. 933. SödraEsplanadgatan2, telef. 928. Saluhal-
len70— 72. Lördagen den 4 Januari kl. 8 e. m t2

Mohr

t}
TÅ

1. Schönfeld-Marsch
2. Seufzer-Walzer
3. Liebeszauber, Polka mazurka . .
4. Andante avs der G-dur-Symphonie
5. Ouverture zu „Tancred" ....
6. Bunte Reihe, Lanciers

. . Ivanovici.
Edvard Strauss.Haydn.. .Rossini.
. .OscarFetras iLedig annonsplats.

7. Erzherzog Albrecht-Marsch Sehneider.
8. Fantasie avs „Tannhäuser" . .Richard Wagner
9. Wiener G'schichten, Polka Franr;aise.André.

10. Gold und Silber, Lied Krackauer
11. Natursänger Walzer C.M.Ziehrer
12. Militair-Fanfare Mathey

Utpl Pililiirpii orr enuine rrai<s punsch
liAul 1111111-1Ull Guldmedalj i Paris 1889.

Gambrini Restaurant.

Ledig annonsplats Ledig annonsplats

FRANSKA LIFFÖRSÄKRINGSBOLAGET LURBAINE.
Generalagenturen Helsingfors,

Mikaelsgatan 1.

OLD JAMAICA RH U M CHAMPAGNE GE
från Holm-PitOU & C:o serveras å alla hotell och restauranter.

hälften af år 1896, då prenumerations-
tiden nalkas skola vi återgå till sundt
förnuft igen.

Programbladet är fortfarande
världens fördelaktigaste annonstid-
ning.

Redaktionen

fr^rrs&^i v

Heinrich Kruse

Större delen af Tyskland haridessa
dagar högtidlighållit Heinrich Kruses
80:de födelsedag.
Isin tidigare mannaålder företog

han vidsträckta resor genom Skandina-
ven, Ryssland och England samt eg-
Dade därefter sina krafter åt det poli-
tiska lifvet. Han blef en iTyskland
mycket känd och högt aktad tidnings-
man. Vid femtio års ålder inträdde
llan i „Kölnische Zeitungs" redaktion
°ch blef detta verldsblads hufvudredak-
tQr 1855.

Men det är icke på den publicisti-
ska banan, vi skola följaKruse. Hans
ovanliga flit räckte äfven till för andra
otnr_åden. Isynnerhet odlade han dra-
stiskt författareskap och hade här-

utinnan att fägna sig åt icke så ringa
framgång.

Det var emellertid först år 1868
som han debuterade som dramatisk för-
fattare. Hans femakts-drama Grefv-
innan" erhöll samtidigt med Geibels
Sophonisbe-' Schillerpriset. Tysklands
förnämsta scener öppnade sina portar
på vid gafvel för K., hvilken förut
själf så oförtrutet kämpat föratt yngre
inhemska förmågor på dramatikens om-
råde skulle få komma fram. Det var
något af Shakespeares anda iK:s dra-
mer. De utmärkte sig isynnerhet för
språkets realistiska behandling,och detta
midt under en period, som beherskades
af den idealistiska smakriktning, åthvil-
ken Grutzkow lånade sitt namn ochgaf
impuls. Icke underligt dä, om många

kände sig främmande inför det både

nya och djärfva hos K.! Var han som
politisk „ledare" författare försigtighe-
ten själf, visade han sig däremot nä-

stan allt för djärf isina pjeser. Där
var han inte torr, utan gaf sin rika
fantasi fria tyglar. Och denna fantasi
förslappades ingalunda.

Efter »Grefvinnan* kommo i snabb
följd Ylleväfvarne a. »Konung Erik",

Moritz af Sachsen", rßrutos", »Ma-
rino Falieri» (1876);< Flickan från

Byzans", wEosamunda", Den bann-
lyste" (Der Verbannte"), Bar-
nekow" och andra.

Sedan 1884 har Henirich Kruse dra-
git sig tillbaka för att njuta sitt otium
cum dignitate.

>^d>K'

Notiser.
— Friskytten är namnet på en

ny tidning, som från nästa års början
kommer att utgifvas iStockholm och
hvilken enligt egen uppgift kommer att
innehålla bilder och notiser från tea-
tern och konstnäravärlden". Vikomma
att klippa från den tidningen.— Baronessan von Randen, den
bekante cirkuaryttarinnan, känd öfver
hela världen genom processen med sin
man och duellenmellanhonom och dan-
ske löjtnanten Castenskiold, ärnar nu
egna sig åt teatern. Efter endast trenne
månaders studier iWien och Brunn,
har baronessan nu inför en samlingin-
bjudna aflagt ett mycket lyckligt prof

å Stadtteater. Snart nog anser man
henne färdig att debutera.

— Jean Francpois Blondin, den
berömde lindansaren, har ehuru nu rätt
långt hunnen till åren, gift sig meden
förtjusande brunett. Giftermålet egde
rum i London för åtta dagar sedan.
BloDdin som lefver i goda ekonomiska
förhållandenbebor en vacker villa, som
kallas „Niagara-Haus".

— Heinrich Dowe, pansarskrädda-
ren, som, för närvarande ligger mycket
sjuk, har nyligen på sjuksängen låtit
sammanviga sig med sitt biträde frk.
Diana, som i brudgåfva bl. a. fick del
af pansarets hemlighet.

— Direktören Franz Renz kunde
den 12 dennes fira det sO:de årsjubi-
leet af den världsbekanta cirkusen.

*
— Direktören Avg. Thieme, i

Viktoria-SalongeniDresden, afled den
1 December därstädes. Han har gjort
sig känd som en skicklig och samvets-
grann varietédirektör.
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,r°*ort å 1:50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
n,beräknadt) fås ett dussin kabinettskort. n|ha e« godt kort Iföreningmed billigt pris. Vänd Eder aa

. OTTO ROHDE. Aleksandersg. 50.
~w«s€# VINHANDEL. 4»^

-Sk. I* I- SL ___. S-_CT»-UL__tSOl_L
prisbelönt vid Tysk Nordiska utställningen iLybeck

j. C jVfexmontan Vinni. fo V
Innehafvare: E. Nyberg. IHIvi Vi U

Carl pergroth.
Alexandersgatan 21.

T. 750.
Stort välsorteradt lager a

Cognac,
Rom och

Likörer
såväl på originalflaskor som litervis
från fat.
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CHAMPAGNE.

3qualité exquise, Reeolte 1850Kf
:<"It QiyenöL &
fe
feCÖGNJIC

t}serveras a alla törsta¥z

£a klassens restauranter.

Hiituosa.
Söderströms Café & Restaurant

Östra Henriksgatan N:o i

Helsingfors LACK & POLITUR
Rekommenderas.

Fabrik:
17 Mikaelsgatan 17

ORGE GOULET
agent för Finland:
ILOM j:r, Helsingfors
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EKM ~mm\
Gloqatan 3
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"A?/-.uiuiötu speuiu/tmna iLiumpui\ nusguruas- <*- fWßsari
£ngelska Järnsängar & jYiadrasser, järnvägnar, ffadkar mm.UKODER" . Kontor & Lager: Fabiansgatan ii.

. CD
2 CD

"35 U -
H Ä r-

<o <D f,
«*> V SnOS Ä M
oj o 52
Sr O.
2^«
« s

rc3
S-i

g

SOCIETETSHUSET.
Fredagen den 3 Januari kl. 8 e. m.

konsert & )\Jtonjöreställning.
Program

Marsch Parisienne, ny
Braun öder blond, vals

Fechner.
Waldteufel.

Toreadore. . . . . . . . . . Bubinstein
Sisters Mascotte, engelsk sång- & danstrio
Herr Avg. Zachrisson, Bondvissångare^^M
Geschwister Margot, Wiener sång-H& dans

duettister.
Frk. Julia Nilsson, svensk kupletsångerska.
Signor VicentiOPasqualis,italienskoperasångare

PÄ U S
Heinzelmännchen Eilenberg.
Herr Heinrich Tholen, instrumentalkomiker.
Sisters Mascotte, sång- & danstrio.
Herr August Zachrisson.
Frk. Julia Nilsson, svensk kupletsångerska.
Signor VicentiO Pasqualis, italiensk operasångare.
La Estrella de andalusa Senorita Carmen-Jua-

& dans-

Sexor å laHasselbacken serverasimat-
salen å 2:50 prix fixe

K. Jokelas Skrädderiaffär
0. Henriksgatan 3. Telef. 1333,

Utländska & Inhemska Nouveautés.

nita, Baiiarina y (Jantadora Espagnol
Geschwister Margot, Wiener sång- I

duettister. I
Herr Ed. Unge, humoristisk föreläsarel

Åndring af programmet förbehål/es.

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

Franklin

Annonser

)t<&rocjram*éZlaéef"
emottagas endast af

Finska Telegrambyråns

Annonsafdelning
N. Magasinsg N;o 7. Telef. 1226. 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-

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 förmånligasteannonstidningarna ilandet.

for Spridning bland den nöjeslystna och således51-
ven köpstarka allmänheten. Ytterst billiga annons-
afqifter! Sändes gratis till alla annonsörer. Lös-
nummer iLaurents urbuiiker och genomkolportörer.
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SOCIETETSHUSET.

Lördagen den 4 Januari.

Ingen

Föreställning.

Ångbokbinderi Fabriken FENIX
atan14 Tel. 92
jeringsanstalt, Bokbinderi,Kar-
Itelier för plansch- & kartupp-
r m. m,

14 Eriks^;
Kontorsboksfabrik, Linj
tonage & Askfabrik, £
fordring, Reklamskyltai
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Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
iMisiiiimåi

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.

CO

Ledig annonsplats.

Avg. Mv. lartwa:
Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26

Telefon 169

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

31. W. Pirskatten,
Sadelmakare,

Lilla Robertsgatan 13, telefon 1956, g
rekommenderar sina välkända till-
verkningar af Portföljer,Rese-Hand-
väskor, Portmonnäer, Plånböcker,
Kappsäckar,Reskoffertar,Seldon,Bär-
remmar m. m. till yrket hörandear-
tiklar.

Eleganta spetsar, band
och sidentygerbilligt

hos Firma

B.Ellmin,
9 Alexandersgatan 9

Ledig annonsplats
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A. SILFVERBERGS Drogerihandel
JUI.tJTSTAIiIi]«'I]¥CJ.
Kosmetiska varor, äkta franska Parfymer, Tvålar, äkta irloney Yelly

Glycerin på tuber, äkta Maria Farina N:o 4, Créme de Simon m.m. jämte egna
tekniska fabrikater, såsom Amykos, Glykonuu^ö^wideriia^BorJanoHr^r^iri^B

alla kryddeiß
Entresol,!Mikaelsgatan1, Entresol

jiu: iii1 1 1 1 1 1 1 1 1 1mvi 1 1 ii1 1 1 1 1n 1 1 1 111111111 ii111 1iiii iii
-

s~*Sk,x*Bk,\£-Sk,xx Salalx. *JCg&. I

jAYA^SSAM

Parakan Salak Tee har försinutmärkta(rra-

lité och finaarom tillvunnit sig allmänt erkän-
nande och har å de senaste hygieniska och
världsutställningar erhållit de högstautmär-
kelser.

Parakan Salak Tee lemnar den största ga-
ranti tv hvarje köpare eger rätt att kostnads-
fritt låta undersöka dess äkthet å härva-
rande kemiska laboratorium.

GedeponocrdFabrksirti

Parakan :?alak Tee försäljee härstädes iparti och minut genom gj
undertecknad och hos nedanstående återförsäljare. =

K. 51. Brondin. Fr.Nyman. A. Holmström. -
Axel Pihlgren. N. Matrosoff. Etholen & Isaksson. =
N. A.Tnrdén. A. Johansson. P.Jäskcläincn. d

A. T.Henriksson.
KARL GÖHLE.

E! NorraEsplanadgatan 37. Generalagent förParakanSalak Tee |;
Z Onderneeming, Java Assam.

iSirefpapper
rikhaltigaste lager af utländska och inhemska sorter

linierade och olinierade.
Firmatryck utföres billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL
Alexandersgatan15.

Jouvin & C:o's Försäljning
världsberömda franska

RomHANDSKAR Cognac
ochsäljas endast hos

LikörerW. TAHT
N. Esplanadg. 37

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

Ledig annonsplatsLedig annonsplats

— Prisboxaren Peter Mahers ut-
maning på tvekamp har antagits af en
hr Flank Slavin. Insatsen är ej min-
dre än 2,000 pund st. och kampen skall
ega rum dem emellan antingen iEng-
land elleriAfrika.

— William.Olschansky, äfven väl-
bekant för Helsingforspubliken, firade
den 20 sistlidne nov. iKristiania sitt
30-års jubileum såsom artist och clown.
Direktör Jakobsen hade till fromma för
den dugande och roande artisten bevil-
jat honom en benefice, som skaffade
utsåldt hus. Dessutom fick han af di-
rektören en guldmedalj med brilljanter.

— Egendomliga fynd på teatrar
höra iEngland och Amerika icke till
sällsyntheterna. Direktören för en tea-
ter iNew-York säger, att han hvarje
dag finner ett dussintal eleganta dam-
näsdukar. Han har ett rum, särskildt
inredt för att mottaga sådana effekter,
som af publiken kvarglömts efter före-
ställningen. Biand fynden finnas bröst-
och manchettknappar, handskar, kikare,
ringar, broscher, hattnålar, strumpeband
och ho vet inte alt.

För många år sen hittade denne
lycklige teaterdirektör — ett barn.
Barnet —

en liten flicka — hade kvar-
lämnats på en sto). Det var inlindadt
i en schal. Skådespelarne förfrågade
sig öfverallt angående dess föräldrar,
men utan minsta resultat. Så tog en
af skådespelerskorna den lilla under
sitt hägn. uppfostrade henne för teatern
och i närvarande stund är det f. d.
lilla hittebarnet en af Amerikas mest
framstående soubretter.

C. E, Lindgrens Ferd.Björklunds
Glas-, Spegel-Borst & Penselfabrik

och
Rödbergsgatan9.

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus. c£afvelram~

Randel.
Rekommenderar sina prisbelönta

tillvärkningar i parti och minut till
billigaste priser, återförsäljare er-
hålla hög rabatt. Order från lands-
orten expedieras prompt. 15 Alexandersgatan15

C. E. Lindgren Telefon 158

Iedert intresse torde ligga
att köpa Eder Svenska Teater Premie Obligationer garanterade af
Stockholms stad hvarigenom Ni bereder Eder tillfälle att möjligenerhålla
större eller mindre penningebelopp.I1Febr. dragningenär högsta vinsten.

15,000 Kronor (21,000 Fmk)
förutom 112 större och mindre vinster.

Obs.! Flera dragningar årligen. Ingenkapitalförlust emedan amor-
terings (inlöse)värdet år högreän kontanta priset å dessa Obligationer hos
undertecknad. Begär priskuranter och prospekt hvilka tillsändas franco.

Teater Premie Obligationer försäljes ständigt af undertecknad, så-
väl kontant som på månadtliga afbetalningar (minsta afbetalningär
Fmk 2). Närmare mundtligen eller genom korresspondans med

3" OH. _&.. SJLNBHOLMS
Obligationskontor. Åbo.

Redbara agenter af alla samhällsklasser antagas mot god provision,

Ledig annonsplats Ledig annonsplats

ELLEN TAMMELIN,
Garn- och Stickningsaffar
S. Esplanadgatan 8

Välsorteradt lager af Ullgarner
samt Strumpor och Ylleunderklä- Ledig annonsplats
der m m. lörFruntimmer, Her-
rar och Barn till billigaste priser.—

Alla slags Stickningsarbeten
utföras efter beställning fort och

billigt.
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Hemgjorda papyrosser
iaskar om 250 sta 2:50 p.

WO st. å 1:25p.
!?"> 35 p,■iO 15

Jacob Reincke,
35 fl. Esplanadgatan 35,

Telef.13SB.

* „
l n
t, »

Nytt lager af

X ÖrientalisKaÉggW WmuefÉ^ Mattor, Broderier, Kamel-jßßHf .tfß s^^ sackar, Draperier,etc
Hr^^S W\Y MöbclbeställniDgar emot ta-

MMrmMXv , Boulevards^. 19.

Alvin Johansén.
wm*^^ Obs.! Moderata priser.

uNTTfI^QI IHW IMP VieehäradShÖfding, "T Juridiska och aiKrsuppfag; köper och säljer aktier


