
10 penni.

FORSSTRÖMS CAFÉ
Pestaurant & Billards.16 VestraHenriksgalan 16rekommenderas.

Dagligen stående frukostbord.MIDDAG fp. 2—5 e. m. å l:5O.15 biljetter 20 mk
Enskilda rum. Soupers a la carteBestailninr a rrindre Miaiagar& Soupéer émottagas.

<£rogram~G%laåei
c/

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter. " *

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier förporträttering.
Förlag af fotografier efter finska konstnären arbeten— = förlag af finska vyer.=—

Mandel med fotografiska artiklar.

I Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264,

N:o 50. Fredagen den 28 December 1894.

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 28 December 1894.

För l:sta gången

STÄBSTBDMPETAREN.
Folk-komedi med sångi4 akter Fribearbetning

af Frans Hedberg

Personerna

August Blomvall, konditor...Hr Eiégo.
Eva,lians hustru Fru Castegren.
Gerda, hans syster Prk Gerasimovitseh
Emma, hans kusin Fröken Widell.
Oskar Moll, stabstrumpetare. .Hr Castegren.
Kuiulin Hr Wilhelmsson.
Olg* Brahdt,ung enka ....Frk Holmlund,
Baron Örnflykt Hr Berlin.
Virell,BankrevisionssekreterareHr Ahlbom.
Fru Virell Fru Grunder.Lundholiu,flnbagaro Hr Lindh.
FruLundholm Frk Tschernichin.Petterson, karamellfabrikant. .Hr Malmström.
Fru Petterson ■ .Frk Berglund.
Svea, kammarjungfru Frk Hellman.
Jean, betjent .Hr Linderoos.

En tjensteflicka. En skomakarpojke. Konditoriarbe
tare. Gäster. Medlemmar af en fackförening

Första akten ivStockholm, de öfriga på en villa ute
i Waxholm

Börjaskl. 7,50 och slutas omkr. kl. 10,30 e. m

Kontor. FabiansgatanN:o 8. Tel. 916. -i

■ii : jtt

Victor Castegren
Oskar Moll

,.Stabstrumpetaren'

SUOM. TEAATTER!.
Perjantaina Joulukuun 28 p:nä 1894,

Kansannäytänfönä alennetuilla hinnoilla

SETÄ BRÄSIG.
Näytelmällinen mukaelma Fritz Eeuter'in romanista»tTt mine Stromtid". (Maamiesajoiltani.) Seitsemän

kuvaelmaa.

HENKILÖT:
Aksel von Ilainbow, Piimpelha-

genln tilanomistaja Aksel Ahlberg
FridavouRambow,hanenrouvansaKirsti Sainio.
Frans von Rambow, hanen serk-

Konrad Tallroth,
Otto Närhi.

kunsa ,.
Pomuchelskopp, tilanomistaja . .
Havermann, Plimpelhagonin peh-

Emil Falk.
Hilma Liiman.
Adolf Lindfors,

Loviisii, hanen tvt.tiireuKii^BSakari Bräsig, pehtoori,^^^^^|
Fritz Triddelfltz,maunviljeh^^p^^^^^^^^^^^B

pilas ■ . . .
Jukka Nussler, tilanomistaja . ■ Taavi Pesonen.|
Brigitta, hanen vaimonsa ....Emelie Stenberg
Lima i ij. , .... .. ( Hanna Kunnas.
Miina / heidan tyt^^nsa...<J M r̂fa Rängman

_
Rudolf Kurtz, ) Jumalmisopin / Hemmo Kallio.
(lottlieb Baldrian,/ yiioppiiaita Oskari Salo.
Mooses, vanha juutalainen . . .Aleksis Eautio.
MariaMuller, Éambowin emäntä-.Naemi Kahilainen.lisakkiLattu.

( Kaarle Keihäs.
i

piika
Kriill, koulumestari.
Kohllaan} 6̂^
Pekka, yövartija . .
Kusti Kägel . . . . Kaarle Halme

Talonpoikais-miehiäja naisia.Kuvaelmat; l;nen ja 2:nen Pihamaa. 3:mas Nusslerm puutarha. 4;jäs Aksel vonEambow'inluona.
s:des Niisslerin huoneessa. 6:des Metsässsä.

7:mäs Ntisslerin luona.

Ovet avätaan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo r /2 S ja
loppuu k:lo 11.

Punaiset piletit.
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Lorens Malmströms
HERREKIPERINGSAFFÄR

(midt emot Knipdiet)
rekommenderar aitt för saisonen moderna och nya
lager ien ärad allmänhets lirnfi.mi.i l;.i»lniiin;i^É

TTt»

SKRÄDDERIET
MATTI RINTALA

Alexandersgat.N:o 48.
Af sorteradt lager inhemska och utländska ty-

ger tillverkas vä/sittande kostymer.

Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR
äfvensom DAMKAPPOR.

Damskrädderi under utmärkt ledning.

WICKEL
VINSANDBL.

t^unscß
prisbelöntpåmångautställningar, sistpå

världsutställningen iChicago.

-& Guldmedalj 1890.

fransiga £i//örsäkringsbolaget iliiålll jVlikaelsgatan 1.
I I

H.J.

6. V.
Qiner & Spirifuosa

4 Wilhelmsgatan 4
Telefon 1803.

K TT Qfåhihprff^o 6̂1161111^I^'llls^ FOTOGRAF. Hf. OiaillUClg Helsingfors, Alexandersgatan17. IWIUUIVnr.-« F.B.K:s rstnmt ilK:s retnrnLi-

Specialaffär förblomsterkort
och portmonnäer.

Största lager af
c/(//-, Nyårs- och Gratulationskort,

"Portmonnäer och Plånböcker,
hvaraf nyheter nu inkommit.

Oskar Fröberg.
48 Kaserngatan

Sofiegatan 2.
Serverar smörgåsbord,l\ &Va portioner,saltabiten,

Varma & kalla aexor, till billigapriser.
a.lar.

Nybeklädd& Väljusterad biilard. Nya bollar. Goda köer.

Gustaf JJlomqvist

?-amt

Tekniska uppdrag af alla slag
utföras af

Tekniska Byrån SEPPO,
Kascrngatsn 48,

—
Telef. 349.

Stor Realisation,
till betydligt nedsatta priser af

Theater-, Res- & Marinkikare
Barometrar & Thermometrar

Ritbestick m. m.
Paul Dettinann.

Optiska Magasinet.
N. Esplanadg. 37.

Vöslauer Goldeck!
Desaa utmärkta röd-viner,enligt kemisk analysäkta, rena naturviner, hvilka såsom bekant använ-das vidutländska kurorter såsom synnerligen h&l-

-sost&rkande och därjämte mycket prisbilliga,serve-
ras numera å alla fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus,

AXEL PALMROOS
■Vlaa.BL££är.

Lager af fina äkta Viner
Gognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320

CAFK DU IORD Maskin- och Elektriska anläggningar

soso

»
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IJULIUS SJÖGREN \<} MikaSlsgatan4. Centralshut.

% Yllc^ och frikofvaruaffär. \
% Vålsorteradt lag-er.Billigrapriser. S^**********************************

|£i//örsäl^riagsaktiebolaget ;

J2ifförsafiringar iJ2ifränfor.
|Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor, i

fålwUtka lel|iiielL
Nya böcker:

Juhani Aho, Vakta 2:25.
Stanley J. Wcyman, Gref-

vinnan Rotka. Historisk
roman från det trettio-
åriga krigets tid I&II 5:25.

Ärröde B&rine, Sonja Kova-
levski. En lefnadsteck-

Tavaststjerna, Kvinnorege-
; mente. Roman frän fin-
; ska landsbygden 1&II 6:75.
> Sigurd,FatronJonssoname-
| moirer. Berättelser,Spar-

lakanslexor och skizzer 4:90.
Gpstaf Schröder, Gamla

ning 1:20. / minnen 5:25.
Bichard Sayage, Lilla frö- ? Elise Polko, Harmonier 4:15.

ken fr.Lagunitas. Roman ? Georges Ohnet, Förbarnets
fr. Kalifornien och Paris 3:75. j skull 4:50

Rust Eoest, Säfve. Kurt & t Kmil Marrioh, Förbjuden
C:o. Nutidsberättelse 4:15. 5 kärlek

Oeorg Xordensvan, Silkes- < BonkinChandra Chatterjee,
kaninen I Det giftiga trädet. En

hinduisk romanMaarten Maartens, Joost
Avelingbs synd

ThureSälllierg,Kring^Lång-
vedsbrasan. Humoresker
och skildringar

O. S., Sällsamma händelser
s ur en läkares lif
< Peter Xansen, Maria. En
< bog omKserlighed.

Prenumeration emottages

Portfolio de Photographies des villes, paysages
et peintures celebres, rassemblées par John L,

Stoddard

Arbetet, som i utlandet funnit en kollossal spridning, ut-
kommer i 16 häften å 90 p. Hela verket kommer att omfatta 256
vyer från verldens förnämsta trakter

Vaseniuska Bokhandeln.

rORKESTERFÖREMNGENS i
POPULÄRA KONSERTER.

Lördagen den 29 December.

Program
Ouverture till op. Le Eoiladit" Delibes.

Friihlingsstimmen", vals Strams

Mendelssohn.Spinnvisa

SvendsenZorahayda,legend

PAUS.
Ouverture till Proinetheus" Beetlwven

Konsert n:o 7, för violin Spohr,
(Herr "Willy Burmester)

Carmen suite n:o 1 Bizet.

PAUS.
Malaguena ur op. Boabdil :< Moszkoivski.

Hexentänze, för violin Paganini.
(Herr Willy Burmestcr)

Toreador et Andalouse Rubinstein.

i i
'

i .<£. v

ni i . . . i meddelas afUnaervisning ipianospel » a /cg/anaSta f f St. Bobertsgatann:o 39.

2:50,

M Franska Lifförsäkringsbolaget lik
IUURBAINEi
ha meddelar fördelaktigaste lif- ochkapital- js§i
M försäkringar af olika slag. Särskildt må ||l
|fffi framhållas de så eftersökta barnförsäh- pK
|ringarna. LTrbaine är fortfarande det S»

Ap); enda bolag,som meddelaruppskjutna lif- Wt
försäkringar att vid 21 års ålder träda i 'Mhf kraft utan alla förbehåll redan åt barn fsSfrån det förstalefnadsåret. - M

(Bart von dftnorring.
|p Kontor:Mikaelsgatan 1. Mj1

J. E. Lundqvisfs %
K Pälsmagasin. J|
)>ji Största lager af färdiga pälsvaror.
vSI Herrpälsar af bästa material. Äi
t«j Erkänd specialitet: Moderna Roton- £^[ST der. Lagret af Pälsfoder och tyger för jt>
rf utförande af beställningar särdeles rik- ji
YW haltigt. Capes, Peleriner, Kragar, Muf- %^

far, Boa's, Mössor, Baretter, Vinterhand-
Ä skar, Sportvantar (Kintar) m. m. allt i Ä&
k^ största urval. £i

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning i parti ooh minut af endast äkta utländska
WINER &

SPIRITUÖSA.

Boßßanéel'dCagelsiams
Finska novellister

—
3:

Canth, Noveller, öfvers
Turgenjew, Mumu, „ — 2:90

lngman, En bondehöiding. — 3:lb^^^^^M
Vera Hjelt, Mellan läxan och lekonM
soldan- Brofeldt, Finsk bilderbokI
Westermarck, George Eliot — :':^B
Geijerstam, Nya brytningar — '2:'_!.sH
Lagus. Förklaringartill Fänrik Ståls sägner
Konstnärsgillets JulbladH

-1:75
2:2t>

1:50.
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/TY M*? "^W 9 -é- *"
Östra Henriksgatan 13. Telefon 1866

Från Chopins ungdom

Konserten iposthuset,

Då och då kommo berömda konstnä-
rer från utlandet till Warschau för att
konsertera; detta uppvakte hos Chopin
begäret att höra och studera de stora
klassiska tonsättarnesmastervärk — nå-
got som han endast kunde få tillfälle
till i utlandets stora städer, där ett
högre konstlif härskade. Därförbeslöto
Chopins föräldrar att vid första lägliga
tillfälle låta soneu, om också endast för
några veckor, resa till Wien eller Ber-
lin. Tillfället erbjöd sig snart. År
1828 blej professor Jarocki af Alexan-
der von fiumboldt inbjuden till natur-
förskar-kongressen iBerlin. Nikolaus
Chopin var lycklig nog att kunna an-
förtro sonen Fredrik åt en af sina bä-
sta vänner, och för professorn var det
rätt angenämt att få till reskamrat en
så älskvärd och begåfvad ung man. —

På hemfärden hade professor Jarocki
och Chopin till reskamrater ett par ty-
ska herrar, som skulle samma vägsom
de. Dessas långtrådiga samspråk om
politik, ett ämne för hvilket Chopin al-
drig hyste något intresse, och ännu mer
den oupphörligaröken ur deras pipor,
hvilken Fredrik ej kunde fördraga,blef

isynnerhet för honom mycket besvär-
lig. Då den ene af dessa herrar be-
rättade, att hanrökteända tilldess han
insomnade och att han hällre ville dö
än sluta att röka, stego Fredrik och
Jarocki ikabrioletten för att få frisk
luft.
Iden lilla staden. Ziillichau under-

rättade man dem att de måste vänta
en timme på hästar. Professor Jarocki
föreslog sin unge vän en spatsertur ge-
nom den lilla staden; den turen var
emellertidsnart ändad. Då de vid åter-
komsten ännu icke funno några hästar
anlända, satte sig professorn ned att
äta — ; posthuset var nämligen äfven
värdshus. Fredrik åter gick likasom
dragen af en magnet, inirummet bred-
vid salen och fick se.

— O under! en
flygel i den lilla staden Ziillichau Pro-
fessor Jarocki, som kunde se dit in
genom den öppna dörren log inom sig
själf då Chopin öppnade instrumentet,
som till det yttre såg föga inbjudande
ut; äfven Chopin betraktade det med
tvinande tankar, men sedan han slagit
några ackord jublade han hö2St öfver-
raskad: O sancta Csecilia, flygeln är
till och med stämd!''

Endast en passionerad musiker vet
hvad det vill säga, att efter en dags
resa ipostvagn helt oförväntadt på en
station träffa på ett godt instrument,
som man kan spela på.

Och vår Fredrik kom nu snart con
amore itagen att improvisera utan att
ge akt på sin omgifning. Den ene af
de resande, lockad af de vackra tonerna
gick tyst och stälde sig bakom Cho-
pins stol för att lyssna till musiken
under det Chopin ropade till professor
Jarocki på polska: Nu få vi snart se
om min åhörare är kännare eller ej".

Fredrik begynte sin fantasi öfver
polska sånger (op. 13). Den resande,
en tysk, stod som förstenad. Medhela
sin själ fördjupade han sig idenna för
honom nya musik af en underbar tjus-
ningskratt. Hans ögon följde meka-
niskt den spelandes händer; han hade
förgätit alt omkring sig, till och med
sin bästa vän, pipan, som slocknat för
honom utan att han märkte det.

Sakta inträdde äfven de andra re-
sande och därjämte uppenbarade sig i
en sidodörr den reslige postmästaren
och hans lilla klotrunda gemålsamt de-
ras två täcka döttrar.

Fredrik aktade ej på sin publik; för-
djupad i samspråk med sin sånggu-
dinna hade han förgätit att han befann
sig iposthuset och att han snart skulle
resa sin väg.

Alt själfullare och ljufvare blef den
unge konstnärens spel; det ljöd som en
sång af elfvor imånljus natt;med fram-
sträckt hufvud, helt och hållet örastodo
de lyssnande där. Som bäst fram-

sprucgo under Chopins fingrar de ele-
gantaste arabesker, då en stentorsstäm-
ma ropar så att fönstren skallrade:

Förspändt, go' herrar!",,Eländige fridstörare!" röt postmä-
staren, under det fruntimmernas klöf-
verblad slungade vreda blickar motpo-
stiljonen. Chopin sprang upp från sin
plats, men iett nu var han omringad
af sina åhörare och från hvarje mun
kommer den bönen: spela mer, mer
bäste herre; sluta åtminstone det här-
liga stycket, som vi helt visst fått höra
till slut, om inte den där grobian till
postiljon stört oss.'

Men," svarade Fredrik, sedan han
frågat sitt ur till råds, här ha vi re-
dan dröjt iett par timmar och skulle
snart vara iPosen!"

S tanna, spela, utomordentlige ange
konstnär; jag ger er kurirhästar, bara
ni stannar", utropade postmästaren.

Ack, låt öfvertala er!" inföll post-
mästariimin och nästan hotade med en
omfamning. — livad kunde väl Fre-
drik göra då annat än sätta sig ned
och spela vidare.

Uppassaren trädde in med vin och.
glas under det Chopin gjorde en paus;
husets döttrar serverade först konstnä-
ren, sedan de andre resande, och post-
mästaren utbringade för Polyhymnias
älskling", såsom han uttrykte sig, ett
lefve, hvari de andra instämde. En af

»i
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vy Glödritnitigs-apparater v%*
jemte alla glödr.tillbehör. =^iRitmaterialiehandeln

Ö. Henriksgatan.

,A rw* Wji « WJ ~n T^T är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografä-Ätelier. För endas
ff^ J^L JB_ SjJ ij J(jj BJt I^l 9anta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14:

— (Pr(

[J|^ Ettwälgjordt arbete behofver icke vara förenadt med höga pns-
Glogatan 3
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GRAHN,HEDMAN& WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA.mriffiS.&"U
J. Sunis Skrädderi Stora Rabertsgmtan W:o 39

utför alla till yrket horande arbeten fort och billigt. =^=
Telefon 1193,

<3-«,ixxtojr±3:JL± restaurant
Alla dag-ar. A

__
>B

TaWeJHÖte H016I KEITS D.
jaoånxsJUlac.,
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de närvarande, (kanhända stadens kan-
tor) kom fram till Chopin och sade med
en af rörelse darrand^stämma^^det
han höide idasetH

är en gammal, grundligt
bildad musiker; jag spelar ocksåpiano,
därför kan jaguppskatta ert mästerskap;
om Mozart hade hört er skulle han ha
trykt er hand och ropat, bravo! Jag
obetydlige man vågar det ej!"

De tacksamma damerna fyllde vagns-
fickorna med det bästa huset förmådde
af matvaror och glömde ej att bifoga
ett par flaskor godt vin.

Då Fredrik slutligen, efter att ha
spelat en mazurka, ville lämna posthu-
set, fattade den reslige postmästaren
den unge konstnären om lifvet ochbar
honom ut ivagnen.

Ännu i sina sista år erinrade sig
Chopin gärna detta reseintermezzo, hvil-
ket syntes honom som ett godt omen
för hans konstnärsbana. Ofta berättade
han, att han likt den forntida menestre-
len, som drog från borg och till borg,
fägnad med god kost, tillspelat sig ba-
kelser, frukter och godt viniZiillichau,
och han försäkrade ofta isällskapmed
goda vänner, att det största lof som
tidniDgarne slösat på honom icke fröj-
dat honom så mycket, som den naiva
hyllningen af rökaren, som glömde sm
pipa iförnöjelsenöfver att hörahonom.

Han har rest .
IStockholms tidningenDagens Ny-

heter" ingår följande roliga bit om den
förtjusning den franske violinisten Henri
Marteau uppvakt hos det täcka könet
i Stockholm.

Det såg trist ut, igår, påpromena-
derna. Det kvinliga elementet — jag
tänker på det unga

— saknades nästan
totalt, och var det någon representant
för detsamma, som visade sig, så buro
hennes ögon spår af gråt och bekym-
mer.

Detta fenomen rörde mitt hjärta, och
jag brydde mig länge med att söka
utforska anledningen därtill.

Kom jag så, imorgse, upp till en
ung dam af mina bekanta. En char-
mant ung dam, för resten. Smått mu-
sikalisk — tror jag — spelarpiano -
naturligtvis — , och ej så litet öfver-
spänd, ja, en smula sentimental, om ni
så vill, ehuru jag, Gudi lof, hittils al-
drig öfverraskat henne med att spela
La Palorna".
Idag föreföll hon altererad.
God dag, fröken" sade jag med

mitt artigaste tonfall.
Tillsvar betraktade hon mig en stund

med nn stel, långsamt slocknande blick— hu, det var förfärligt! — och fram-
stammade slutligen?*

Han har rest

NÅn
Å kors, har han det?" (Min själ,

om jag för öfrigt visste alls, hvem
som rest!)

Så blef det en paus.
Andrée, kanske?" framkastade jag,

för att någonting säga.
Hon hörde ej på mig.

MArtisten med det själfulla föredra-
get! ..." undföll det henise, likaom i
extas,

föredraget? Ana,„Artisten med.
ni menar Palme?"

Men hon lyssnade fortfarande ej på
mina ord

Han med de sublima tonerna", fort-
for hon, nu nästan visionärt, nhan,
hvars konst ej nås af materiens stoft,
han, som ställer sin flygt mot högre,
ljusare sfärer .. .!"

Ja, trodde jag inte, att det var
Andrée!"

wDen söte, den gudomlige..."
Jaså, Ödmann? Å katten, harhan

värkligen rest ändå?"
Han, den ende, den ljufVe, den him-

melske, han
—

han — han — —
Ah-a-a! ,

Men iGuds namn, hvilken han?"
Hon stirrade på mig plötsligt, lik-

som ryckt ur en dvala. Höjde sedan
på axlarna, som om hon ville säga
mig... nåja, någonting så där mindre
vänligt, och lät hufvudet sjunka bakåt.

Och med slutna ögon och ett på samma
gång af bittert vemod och outsäglig
lycksalighet prägladt leende, som kru-
sade hennes vackra läppar, hviskade
hon, knappt hörbart:
vHen-ri Mar-teau."

Jag frågade, om hon kände behof af
ett glas friskt vatten, och rekommen-
dera de mig.

Jaså, Marteau har rest,

Jag samtalade sedan med en rutine-
rad specialist om den där saken. Och
det var ganska intressant hvad jag
fick veta

Symptomen på den s. k. violinist-
eller pianistfebern, sade han, äro, om
möjligt, ännu mer oroväckande och di-
agnosen svårare att ställa än på den
bekanta, i allmänhet kroniskt uppträ-
dande s. k. febris tenoristica. Ofta in-
ställa sig yrsel och fantasier, ej sällan
t föreningmed andnöd och vånda (sär-
skildt vid tanken på möjligheten att ej
få biljett till nästa konsert) samt all-
tid en abnormt ökad hjärtvärksamhet
och svårighet att tala (förnuft). Ide
öfre extremiteterna uppenbara sig där-
jämte ej sällan krampanfall, hvilkas för
patientens otngifning mest skräckinja-
gande yttring är ett oemotståndligtbe-
hof att misshandla lätt åtkomliga mu-
sikaliska instrument, hälst ostämda, och

Brukspatroueii^^H
Wilhelm, lians söiiß
Lotta, hans dottci-H
Prosten ....
Sveu Ersson iHult, nämdemanM
Lisa, hans hustru) I
Erik, deras son I
Ola i(ivllbv. förmögenbondoH
Brita, hans dotter I
Jan Hansson vid sjön, torparoM
Annika, hans hustru ....I
Anna, deras dotter I
Anders, deras dräng ....I
Per, Sven Erssons dräng . .I
Stina, Sven Erssons piga . .I
Bengt på isen, . ,
Ms Jönsson,kalladLöpare-MssoßpHp^^B

en äldre bonde Hr .Rn^öM^
En betjent hos brukspatronen . .Hr Linderoos

Bondfolk.

Börjas kl.b och slutas omkr.kl. a e. m.

*
3 iS r̂ofkort a 1: 50 däri inberäknadt) erhi

i: vnik '"beräknadt) fås ett dussin kabinettsk*
tv. ..' ha ett godt kort i föreningmed DlI

SVENSKA TEATERN.
Lördagen den 29 December 1894.

tßarnförsställnincj.
Kl. 6 e. m

För andra (62:dra) gången.

WermläDniniarDß.
Folk-komedi med sång och dans i4 akter indelade

i6 tablåer, af F. A. Dahlgren.

Personerna

Hr Arppe.
Hr Enberg.
Frk Widell.
Hr Nyström.
Hr Malmström.
Pra Bränder,
Hr Uggla.
Hr Ahlbom.
Frk Holmlund.
Hr Lindh.
Fru Grunder.
Fru Castegren.
Hr Castegren.
Hr Swedberg.
Frk Tsohernichin,
Hr Ljungberg.

11 i
Stor nyhet.

Genom ett8Sjlg tillhörigt den af oss representerade firman 'ffcpßayliSS Thomas &.C:0 (Coventry,England)%

||!!! V efocipeelens sförsfa[iende — !!!
'||l

i|!!! —
siifningen — oskaaliggjora !!!^

IIExcelsior maskinerna för 1895. %
II Axel WiklUHCi, Hjalmar Fellman ff^'Mi Generalagentochinne- Wladimirsg. 19 SV.2i-Jiatvare af hufvudde- telefon 758.

poteniUe^mpäss^^^^^^^^^^^^^^^^^^Jl

J«

ges e^

Oingers syraaskin 4
är i följdaj sina utmärkta egenskaper i

den nyttigaste julgåfva. I
Fabrikens40-åriga värksamhet,dendai^H

r^Tinuer vunnaerfarenheten förbundenmed t
en ständigt tilltagande produktion — i
öfVer 600,000 symaskiner per år

— samt I
de på alla utställningar erhållna första
pris är en säker borgen försymaskinens
varaktighet,

~\7~. G-rasliotT,
39 N. Esplanadgatan39.

Äldsta symaskinaffär iFinland

;^i=rf^

IUtställning I!
"ék 3f Éa

il m
§i öppnas från den 2 Januari 1895. g|

|Cer\tralpassager\.|
II-^Besöketlönarmödan^-i

Hufvuddepot tör
=ExcelsiorModellerna.=

m AXEL WIKLUND.
IP Generalagent i Finland £jk

WåBayliss Thomas & C:o Excelsior WorksHl
|| Coventry, England.

lies ett dussin vackra, ele-

ligt pris. Vänd Eder då till

x*©ls.<33aa.3atx©a3Lca.oi*^s.

K DU BOUZET.

Aftonkonsert
fr. kl. 9 e. m

af

pamkapellet »flora"

COGNAC.

Begär

m-& /W /iskyld

t /Eetomineiiiieras
/ på ddbästa.

A. M. mii mii m Ei K |B
Glogatan 3



SOCIETETSHUSET.SOCIETETSHUSET.
Lördagenden 29 dcc. 1894Fredagen den 28 Dec. 1894, kl. 8 e. m

Program. Program. IIRROYI
SA

Königs-marsch Fahrbach,Erkehärtig Albrecht marsch . C. Komzäk,
Ouverture Romantique Keler-BélaBellini,Ouv. Norma"
Immer öder Nimmer vals Waldteufel, K

feEldorado-vals Royle, CHAMPAGNESystrarna SternUppträdand^a^Jegerkomiken^l^Will^arrj
Jubel-PolkM H. Weiss,Auf der Bastei polka

Sä feHlI
UppträdÉind^a^^Dansttuettisterna Systrarna

Stern.
Mr Willy Barry

Vollstedt,Lystige Fyre vals _^^^^^^^^^_ gSystrarna SternBoccaccio-marsch Suppé,
Bella-mazurka Waldteufel.Mr Willy Barry, COGNACMr Willy Barry,Decker-SchenkerMoskwa
Margaretha-marsch LeskovjanSystrarna Stern Verldsberömda kvaliteter.Margaretha-marsch Leskovjan

a silfver Medaljerna.
jjHBRONS

Andringar i programmet förbehålles
Ändringar i programmet förbehålles

K
t.-*»Xv>,a-^.^3 ce)X?*-j K143>-(f>€H-

W. ÅHLFORS Rumtelefoner
ochKyrkogatan 12. Telefon 1001,

Elektriskaringledningar
uppsättas och underhållas
billigast af

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

importerade från ltsta
klassens firmor.

TEKNISKA BYRÅN SEPPO,
V^aserngatan 48.

Telef. 349.

€xtra/in ftna\s punsdv
Äkta Cognac,Riium, Arrac

och Likörer.
Till

YO S T
Skrifmaskine r,-PRAKTISKA,

Enkla &
HALLBARA-

Försäljas genom „
TEKNBSKÄ BYRÅN
§EPPO,

Kaserngatan 48.
» Ö

FörentaStaternas
Livförsäkringsbolag

NEW-YORK.

€rnst bolländer
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843 !^
JOUVIN & C:o's

världsberömdafranska
HAifO§EAR

säljas endast Ixos

N. Espla/iar/f/.37
Göhlesgård.

företrädesvis det s.k. fortepianot. Lyck-
ligtvis är emellertid denna sjukdom
mindre långvarig än den s. k- febris
tenoristica, och. terapien lättare. Den
lär till och med kunna botas genom ett
alldeles nyss uppfunnet serum, innehål-
lande baciller af nämda sjukdom.

P. 8.
Ja, mitt herrskap, Marteau har rest.

Det kan ju inte hjälpas.
Men enligt hvad jag isista stun-

den erfar, håra den firade konstnären
efterlemnat ett och annat, hvarom jag
skyndar att lemna sr meddelande, efter
att ej utan möda ha förskaffat mig så
exakta siffror iämnet som möjligt.

Se här:
1) 3,948 autografer.
2) 6Y2 fat tvättvatten, efter konser-

ters slut på begäran utminuteradti192
flaskor af olika dimensioner.

3) 1/i kilogram hår, utportioneradt
ismärre lockar. (Ett lika pinsamt som
oförklarligt faktum, som jag, ifråga
i[ärom, hälst skulle önakatbespara mina
läsarinnor, är, att artistens hår lär ha
haft samma volym vid hans afresa som
då han kom hit.)

4) En hängsel-knapp af hvit metall
och, enligt hvad det med anspråk på
tillförlitlighetuppgifves, förseddmed 4
hål; upphittad på kocserttribunen; lär
komma att försäljas på auktion.

5) 11,637 suckande, yngre kvinno-
hjärtan. (Hvilket för hvarje dag gör— om man beräknar 3 suckar på uri-
r.uten och en härför afpassad 14 tim-
mars normalarbetsdag — närmare 30
millioner suckar.)

Samt slutligen
G) många suckar af lättnad från bil-

jettbetalande familjefäder.

Jmatra-jJlumen-Seife
N:0 4711

frånFerd.Miilhens,Köln.
1mk. per stycke, 3 styc-
ken ielegant ask 2 mk.
50 p.

M. Gestrin.
Mikaelsgatan1.

f. d. Böckerrnanskahuset
ingång från portgången.

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alcxandersg. Q.

cJtapyrosser
iaskar om 250 st. å 2:50 p
i „ „ 25 st. å35 p.

éi o.
Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35.

telef. 1188.ofl
_

ed Ö-;■■-<.

11

Sid
SOI

¥B£°
llil

Ledig annonsplats.

£31 ! '03"o

g*!gli
a 13rfä

52

Hök
PHOENIX" papyrosser.

Obs! pen angenäma smaken.
G. A. Nyström& C:o.

Gräsviksgatan N:o 7.
Telefon 1528,

Ledig annonsplats.

Jåalla Café"
vid vägen till »Fölisön0

rekommenderas
Telefon 1114.

A. Ahlberg,

K. A. JtXSUR.
PARTI-FÖRSÄLJNING,

af
lirogiier, Kemikalier—

$►" och f<
Farmaceutiska Preparater.

Apparater.Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålarm. m.

CARL BERGROTH
Alexandersgatan 21.

T-116S.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och
Likörer

till billigaste priser.
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