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Lagret komplett sorteradtÄRRAKS PUNSCH, för emottagande|ar beställ-

ningar^jFaraigapälsfodrade
och vadderade rOtOndeP,torr och söt, prisbelönt med guldme-

dalj vid mår a. utställniD billigt

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

Portmonnäer
och Blomsterkort ..o :<0

'ris hos

Oskar Fröberg,
46Kasernaratan.

■r.ro o

!> « "to **
A. W. EKLUND & C:o

Skilnadsgatan 19. Telefon 310.
\ älsorteradt1 r at "er af äkta Vi

Viner d, LiSpirifuosa < *-
7)a st

pnsk Vyonstslöljd Citställning,Josef Wiberg,
N- Esplanadgatan 37. Hikaelseatan 1

5" FOTOGRAF.
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Tidning för HelsingforsJulufefällning. KaisaniemiTeatrar och Konserter. därdshus.Billigaste försäljningaf lek-
saker och " galanterivaror

Rekommenderashos
K. F. Winter. Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Kaserngatan 48. Michaelsgatan i 6.%. Vickström.
N:o 40 Söndagen den 1 December 1895.

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 1 December 1895

kl. m e. m
För fjerde (10:de) gången

Romeo och Julia.
Tragedi i 5 akter af "William Shakespeare. Efter
Hagbergs öfversättningooh W. Bolins bearbetning.

(Första akten indelad i 2 tablåer, andra akten i 4,
tredje akten i 2 ooh femte akteni2 tablåer.)

Personerna
Hr BerlinEskalus, prins af Yerona . . .

Grefve Paris, enslagting tillprin
sen

MontagneTnuivudmänlorTvemie /Hr Malmström
Capulet / fiendtliga ätter (Hr Swedberg.
Romeo, Montagues son Hr Hansson.
Benvolio, slägt med | fH j.

„
Montasue Eomeos \ar man-

vänner |Hr CastegrenMercutio, en släuTii^^^^^^^Mtill prinsen
Tylbald, brorson till

Capulet Hr I
Capulet d. a Hr Henning-
Broder Lorenzo ~\ Franciskaner- /Hr Riégo,
Broder Johannes) munkar (Hr Nyström
Balthasar, Romeos betjent . . .Hr Ahlbom.

Kr4C^° W*~ ■ ■ drAbraham, betjent hos Montague.Hr Beckman,
Gtrefvinnan Capulet Fru Gränder

Frk HolmlundJulia, Capulets dotter
Julias amma Fru Bränder.
En apothekare iMantua. Borgare iVerona. Slag
tingar till Capulet och Montague. Pager, betjänter

soldater
Händelsen är iVerona, utom börjau af femte akten

som tilldrager sig iMantua.
Obs.! Längre pauser ega rum efter
2:dra och 4:de akterna.l:sta

Börjas kl. m och slutas 10,30 e. m

Alla dagar
Middagskonsert

från kl. 3 e. m

c/. //. WICKELS

■H
fl
fl

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Joulukuun 1 p:nä 1895

näytellään

ITTTT T "iPTOTfiTfcJLyIiIiJ&JK ¥ 11,
Runomuotoinen murhenäytelmä viidessä näytöksessä

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

Henkilöt

Väinö, tietäjä
Ilmari, seppo
Kaiiko, Lemminpoika
Tiera

Benjamin Leino.
Axel Ahlberg.
Konrad Tallroth
Kaarlo Keihäs.
Emil Falck.Uiitamo

Kalervo Aleksis Eautio.
Maria RangmanIlvo, Ilmarin emäntä Vap

Anja, Ilmarin sisar Kalev:
Armi, Kalervon emäntä
Hiepra, Kalervon koti-

Katri Rautio.
Mimmi Lähteenoja

tytär Ilma Tähtinen

lisakki Lätta
jtgro, Jialervon koti-j

Kaarle Halme.
Hemmo Kallio
Evert Suonio.

Kullervo,
poika

Kotro
Mutru
Tuiro
Kitka
Pouru

Knut Veckman
Oskari Salo.
Eino Salmela.
Olga Salo.
Otto Närc

Illi,piika
Onervo, noita. " . .
Hippo,vanha soittaja
Mieron tyttö ....

Eras airutmies

Taavi Pesonen
Hanna Kunnas

Papaus:Suomessa ht

Ovet avataauk:lo 7. Mytäntö alkaa k:lo %8 ja
loppuu k:lo 11.

Alla dagar
Aftonkonsert

från kl. 8,30 e. in

Hr. Malmström

Montague

Romeo och Julia

Hotel Kamp
Wiener Damkapellet

MIKLOSK JO..

\agasin du Nord.
J

jacquetter,
Wuisit S

siåenvaror, ythtygar för
fivaråagsåräfiier.SOITQQ,

■a laeer idessa vårakändaVi framhålla vårt synnerligen nkhalg
■!)■■' ialit't'-r till niii^',iir.ui' !'_■

Damskrädderi under utmärkt ledning.

.3MZ£tsCgtslX3LSSgfta-xx 3NT:o 1.BLontor 3XT

WIENER MODE-SALON
GlogatanN:o 1. l:a trappan, TelelönJS:o 1984

framhåller sin välkända alilhrpir nipirandelaf »mak fulla klndnin j
liar mIi Imiitti^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^kPiortscli.

IBS:! Förbeställningar tilllandsorten behSfve* endast ett väl
sitta»iln proflif

EL PALMROOSJuho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Ö. Henriksgatan N:o 3 rer & Rom.jdon,Priir set. Telefon 320

ulklappar
C

Gr

J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.

KT7I r>\ ± o i,1 FörstaAteliern 1tr. upp. priser. Pnsbi. jhj. StflhlhPfff Andra Ateliern 4 tr. upp. Billiga priser, omk* "wwillUClg Helsingfors. Alexandersgatan17

(T T> y\ T 1 T M F«snlanada Q 1l:stakl.Fotogr.atelier. Ele- -»♥Iforhållande till arbetets
J '- X, iJVrGII(I3;I uo^ia.iauy. O!| ganta porträtt . yjsittortsformat qvalité. obestridligen lägsta priv

'
(Catanis hus). q mk.pr dussin. sen iHelsingfors.
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LorenS MalmStrÖm Kravatter, Kra^^Manchetter, Handskar,
Herrekiperingsaffär Underkläder, Hängslen, Resfiltar,

vis a vis Kapellet Schlafrockar m.m.till billigastepriser.

Waseniuska Bokhandeln.

BODEGA ESPANOLÅ
Helsingfors,

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
Rekommenderas för Rökare.

HEMGJORDA PAPYROSSER

tillhögre priser
NI KARAKOS.

Tobakshandeln Brunsgatan 11

Ledig annonsplats.

Ledin annonsplats.

SOCI£TE T S H U S E T
O R C U S B O D E G A.''

Goda, billiga viner serveras direkt från fat.
Ä.kta viner pä flaskor till afhemtningtill moderata
priser. ■oc r^ n Qn v_^ u o
frukost och aftonrestauration. Kallbuffet a la Ber

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

11Jäst blir ilängden alltidbilligast.||
Köp alltid en II

1 EXCELSIOR" |
11så är Ni säker om att få en god maskin.||
IIObs.! Den kända reela, liberala be-1&

handlingen. Obs.! _^^^^^mh

iphafvareafExcelsiorde- Ä^lg. H
;|É poteniCentralpassagen gÉ

ÖcfSl

|JULIUS SJÖGREN «J
ylikaéUgalan 4 Centralt hut.

5 Ylle- och irihofvaruaffär. i
£ Välsorteradt lag-er. Billigra priser. J|

i £i//örsäl(ringsaktiebolaget '

ialiyå.
JSifforsä/iringar iJ&ifråntor.
Billiga premier — liberala för-

L säkringsvillkor. i
JM

Utställning
hos

jA^a liindholm,
Michaelsgatan 5

S Hagelstams bokhandel» 5g
(Hotel Kamp).

Specialitet:

Der Grundbau af M. Strukel.
Teknisk mekanik af Hj. Tallqvist.

Fransk vetenskaplig o. skönliterato^^^H
|i|) |i?

I:sta Klass

Badinrättning
Wladimirsgatan 32,

J. W. Engberg".

Guldsmed

f£. miiJKNTRAiI.
35 N Esplanadgatan

(Wredes hus)

Telefon1427.

Filharmoniska sällskapets
25:te Populära Konsert
i Br«,n.oLlx.å:rsla.vi.s©t.

Tisdagen den 3 December

I rogram
Ouverture, till op. Semiramis
Spansk dans

Rossini.
Schmeling

a) Warum willst du
Andere fragen?" sångermed|Sch umann

pianoackb> Den långadagen'
v,) Griiss' dich gott"

Kajanus
Förster.

FrökenElsa Xorrin
Polonaise (E-dur) Llszt

PAUS
Ouverture, till op. ..Rienzi
Konsert, för violoncell . Wagner.

Volkmann
(Hr Georg Schneevoigt.)

Arditi11 Baccio", konsert-vals . .
(Frk E. Norring.)

PAUS
BizetCarmen-suite N:o 1. .

Elegie, för stråkorkester
Marsch ur op. Aida"

Tschaikowsky
Verdi.

Konserten börjar kl. l/% 8 e. m

*flto6&rt tJiajanus.

Brandhårshuscfs J^csfauranf
rekommendepas

/ö' carfe.Souper å

TO J. F. S]§b6rgs
Vin- & Spirituosahandel,3, Trekanten 3, f. d.

Spennorts hus. Extra fin-fina 17 & 20 årigaCognacs
sorter på 1/11/2 V4Vs n Jamaica Rum, Likörer,
Viner & punscher af alla slag.

"pH

H:c

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.

Operakällarens restaurant & festvåning re
Wagners Nibelungen-cykel.

Nibelungens ring", Richard Wag-
ners stortänkta tetralogi af musikdra-
mer, utgöres som bekant af förspelet

WalkiireRheingold" och trilogien
nSiegfrid" och Götterdämmerung".
Det gemensammanamnet för dessa har
sin grund ihandlingenutveckling från
den ena till den andra med börjani„Eheingold",hvari det ödesdigraRhein-
guldet, nibelungen-ringen jemte andra
skatter, bortröfvas, hvilken blir grund-
laget för handlingenitrilogien,och af-
slutning iGötterdämmerung". Hand-
lingens innehåll har Wagner hemtat
från den sagokrets af mystiskt-historiska
dikter, som förekommer i den äldre ed-
dan (om Sigurd, Fafne, Gudrun,Bryn-
hilda o. s. v.), en samling sagor, som
äfven finnas på tyska iLied vom hör-
nenen Siegfried och Xibelungenlied,
fastän betydlig skilnad förefinnes mel-
lan de nordiska cch tyska sångerna.
Wagner har med användandet af dessa
sagor skapat ett nationelt drama isin
Xibelungcykel, men iden tyska bjelte-
dikten menas med Nibelungen" såväl
dvärgar som ock Burgunder, och en-
dast om de senare gäller sådanauttryck
som..Xibelungenlied"*, -Xibelungennoth"

och nder NibelungenRache". Wagner
har däremot endast för sitt dramasupp-
ränning haft dvärgslagtet i tankarne,
dessa i jordens inre boende sagoväsen,
som egde makt öfver naturens krafter
och åt människor och gudar förfärdigade
vapen och dyrbara klenoder. Det är
med guda- och dvärggestalter han rör
sig i de tre första dramerna, först i
den sista framträder menskliga gestal-
ter ur den tyska Nibelungenlied. Den
tyska Siegfried-sagan ligger emellertid
till grund förden nordiska sagan, hvari
Siegfried förvandlats till Sigurd Fafnes-
bane. Betecknande är i afseende på
Wagner3 afslutning af sin Xibelungen-
cykel, att dess sista drama, som först
hade benämningen Tod",
sedan af honom kallades rGötterdäm-
merung", ocli att sålunda gudagestal-
terna alltigenom göras till handlingens
hufvudpersoner. InnebördeniWagners
tetralogi är en stridmellanguldets för-
derfbringande makt och kärlekens.
Allfadern Wotans åsidosättande af kär-
lekens heliga lag medförgudavärldens
förintelse. Detta är handlingenskärna,
den stora idén iWagners dramatiska
iiktverk

Eheingold. Första scenen eger rum
i djupst af Rheinfloden, der skatten

Rheingold" bevakas af Rhem-döttrarna.
Den vederstj-gglige dvärgen Alberich
brinner af kärlekslusta till dem; han
får se skatten och försvinner medden-
samma. Rhein-döttrarna klaga sin nöd
förLoge,den nordiskamytologiens sluge
Mefisto, och anropa Wotans (Odens)
hjelp. Wotan, allfadern, beälutar att
beröfva Alberich guldet, med hvilket
världsherraväldet skall vara förenadt —
för att behålla det för sig sjelf. Han
begifver sig jemte Loge ner iAlberichs
håla. Till den röfvade skatten hörde
utom den dyrbara ringen en hjelm el-
ler kappa, som då den togs på hade
iörmåga att låta bäraren förvandla sig
till hvad han ville. Loge narrar Albe-
rich att viaa detta, hvarpå han bindes,
och Wotan medtager skatten. Men de
båda jättarne Fafoe och Fasolt fordra,
hotande, guldet såsom löspenning för
den af dem bortröfvade gudinnanFröja.
De erhålla slutligen skatten men råka
i strid med hvarandra; Fafne dödar
Fasolt och drager bort med skatten,
som han sedan bevakar ien håla un-
der gestalten af en drake eller lindorm.

Wagner betecknar själf B,heingold-'
såsom ett »förspel": det egentliga dra-
mat
hjälten i

oonar törst med „Valkyrian",merHHjrilogien, Siegfried, uppträdei

ej heller här. Dramat Valkyrian u

handlar om välsungaslägten före Sieg-
frieds födelse.

Walkyrian. Siegmund stadd på flykt
jagad af mäktiga fiender hamnar iHun-
dings och Sieglindes stuga. Här fin-
ner han ett svärd ända till fästet in-
stöttiett träds stam och medett kraf-
tigt ryck drager han svärdet, som hit-
tills ingen mäktat med ur trädet och
yppar sitt namn för den hänryckta Sieg-
linde. Sieglinde svarar: Är du Sieg-
mund, härlige höge;Sieglindeär jagdin
egen syster du vunnit dighar med ditt
svärd!" Siegmundsvarar,idethanomfam-
nar henne: nßrud och syster blef dudin
brodei, så blomstre då Valsungablod!

"
Iandra akten uppmanar Brynhilde
Wotan att ge seger åt Valsung mot
Hunding, men Wotans veka flicka som
vill straffa tvillingsparet för deras lag-
lösa kärlek förmårhonomatt gifva en ed
att låtaSiegmund falla istriden. Bryn-
hilde lofvar Siegfried att skydda Sieg-
linde för den kärlekspant" Lon fått af
honom, hvarpå han nedstötes af Hun-
ding. Itredje akten berättarBrynhilde
för valkyrioma om Siegmund och Sieg-
linde samt om striden ochber dem rädda
Sieglinde, åt hvilken hon lemnar styk-
kena af Siegmunds svärd att förvaras.
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éiKRHåL%\A Lifforsäkrings Aktieoo.iag iStettin FERD. STAMERGeneralagentur för Fiuland, Bichardsgatan 2.
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Bofel Kamp.
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Söndagen den 1 December
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Sal Program

Boccaccio-Marsch
Über allés, Walzernödvändig för alla veiocipedister.

JOH^ TOUBUIII å C:o. Der Blumen Pracht
Helsingfors & Wiborg Von Herzen zu Herzen, polka ma-

zurkaStändig* välförsedt lager af allt som till ett
välsorteradt Iforfmakeri hör, finnes hos Le desir Pensée romantique . . KrämetJ. Neumann.

FABRIK:
Einzugsmarsch der Gaste in die

Wartburg avs Tannhäuser" . Wngner

Ouverture ..Wilhelm Tell"
HumlebergN:o 5. Telefon 1334.

Försäljningslokaler:
Trekanten 3 (Spennertshus) tel. 933. Södra

Esplanadgatan2, telef. 928. Saluhal-
len 70—72- Ungarische Tänze, N:o 5, 6

Original
Pesther-Walzer
Tiirkische Scharwache
Wiener Herzen, Marsch

hos Was sich Berlin erzählt, Humo-

Jss hinnord

V. Grashoff.
Anbade printaniere39.NorraEsplanacl-

gatan 39. Natursänger-Walzer
Äldsta symaskinaffär Finska rytteriets marsch

i Finland

Stt&i.-L

Gambrini Restaurant.
Ut^J^_Sjöbergs KORSETTER

Spirituosahandel påbeställ-
Cognac,

Rom &
Likörer, v* Cmßm

ning och
lager

H, LindforsVin och Punsch
af alla slag

Trekanten 3,
f. d. Spennertska huset Helonegatan. 2

FRANSKA LIFFÖRSÄKRINGSBOLAGET LUR BAINE.
Generalagenturen Helsingfors,

Mikaelsgatan 1.

OLD JAMAICA RHUM CHAMPAGNE Gl
från Holm-PitOU & C:o serveras å alla hotell och restauranter.

pRANg

0
H

Ett nytt svärd skall smidas af dem;
den som smider det, Siegmunds och
Sieglindes son, skall gå medseger och
Brynhilde ger honomdärförnamnet Sieg-
fried. Wotan kommer nu ooh dömmer
Brynhilde att för sin olydnad bindas
och försänkas isömn. Den man som
sedan finner och väcker henne skall
hon fästas vid.

Handlingen iSiegfried tilldragersig
ungefär tjugo år senare.

Siegfried. Den unge hjälten Siegfried
är, såsom man ser iValkyrian", son
af vältungarne, syskonparet ,Siegmund
och Sieglinde. Hans moder har efter
faderns död födt honom i skogen, där
flan uppfostras af Alberichs broder,
dvärgen Mime. Siegfried växer upp
stark och trotsig, lär af Mime konsten
att smida, och sedan han hopsmidt de
ärfda bitarne af faderns svärd, hvilketMime ej förmått göra, dödar Siegfried
draken Fafne och eröfrar skatten. Be-
stänkt af drakblodet lär han förstå
fäglarnes språk, upptäckerMimes stämp-
lingai mot sig och dödarhonom. Han
har ock fått höra talas om Brynhilde.
Han genomträngerlågorna,som skyddahenne, och väcker henne meden kyss
En lång kärleksscen"mellan dem afslu-
tar stycket.

Götterdämmerung. Siegfried drager
ut till nya hjältedåd, sedan han tagit
ett ömt afsked af Brynhilde och till
tecken af sin trohet satt ringen på
hennes finger. Han rider till Rhein,
där Giebichungarnes stolta släkt her-
skar. Konung Gunters vana syster
Gudrun (Krimhild iNibelungsången)
upplågar i häftig kärlek till Siegfried
och räcker denne på Hagens råd en
trolldryck, som helt ochhållet beröfvar
honom minnet af Brynhilde. Siegfried
begär och erhåller Gudrun till äkta,
hvarför han lofvar att vinna Brynhilde
åt Gunter. Genom trollhjälmen förvand-
lar han sig iGunters gestalt, tvingar
Brynhilde in ibrudgemaket och tager
ifrån henne ringen till tecken af för-
mälningen. Hagen(Hos Wagner en son
af Albrich) vill bemäktiga sig ringen
och beslutar därför Siegfrieds under-
gång. Brynhilde får se ringen på Sieg
frieds finger och inser nu hans trolös-
het. Hon fordrar hans död.och Hagen
lönmördar honom under en jakt. Strax
innan Siegfried dör, har Hagen gifvit
honom en annan trollsaft, som upphäf-
vervärkan af förgätenhetsdrycken. Min-
net af Brynhilde återväckes nu och han
dör med en helsning till henne på läp-
parne. Gudrun lämnar ät Brynhilae

platsen vid Siegfrieds lik, och hon be-
stiger hans bål att dö med honom.
Rheinfloden stiger upp mot borgen.
Rheindöttrarna återtaga skatten och
draga med sig Hagen idjupet. På
tiimlen uppstiger en stark rodnad, åter-
skenet af den brand, som förstörtgu-
dames boning och den gamla guda-
världen

..Xibelungens ring" är ett arbeteom
25 år, till hvilket Wagner efter hvarje
afbrott (Tristan", rMästersångarne")
återkommit med fördubblad ifver. Re-
dan 1848 gjorde Wagner utkast till
ett Xibelungsdrama och företogsedan
utarbetandet af „Siegfrieds Tod" År
1853 hade han dikten till hela cykeln
färdig och började genast den musika-
liska kompositionen. Sommaren 1875
började repetitionerna iBayreuth, där
iden nya festspelsteatern första upp-
förandet egde rum 1876.

Xästa sommar kommer en större re-
pris af detta Richard Wagners största
värk att äga rum iBayrenth, där då
antagligen musiker frän alla världens
kanter skola samlas för att fira tju-
gonde årsdagen af tetralogins första
framträdande på scenen.. »Vx^^^a-

Cs m^r?fkort å 1:50 där' inberäknadt) erivil^M-l äknadi) fås ett dusS'n kabinettsv^^i na ett godt kort j förening med b

reske

MPltllflTPll orr Genuine rrai<s punsch
111 i Guldmedalj i Paris 1889.

3',c;f
M*xTntan Viner & SInnehafvare: E. Nyberg.

hålles ett dussin vackra, ele-

JHigt pris. Vänd Eder då till

5Herman LindellC
Specialaffär

» för P»
|j\rtist- textmaterial. J
I Apparater &. mönster t

för Glödritning.
R Mönster m. m. R

för iöfsågning. v^

Carte dor.

I CHAMPAGNE.

fhenault & C:o|
I COGNAC |i fe
|Verldsberömda kvaliteter. 1

Medaljerna.<|SILFVERI
É BRONS j^^^^^^^^J

liritiiosa.
Söderströms Café & Restaurant

Östra Henriksgatan N:o i

Helsingfors LACK & POLITUR
Rekommenderas.

Fahrik:
17 Mikaelsgatan17

ORGE GOULET
agent för Finland:
3LOM j:r, Helsingfors

8?!?II
i. i-

Franz Suppe
Wadlteuffel,
0. Klose,

Rossini.
Brahms

Lanner

Mikaelis,

Shildt.

Kersten
Lacombe.
Ziehrer

OTTO ROHDE. Aleksandersg. 50.
~wrwt# VINHÄNDE L. mm^

Ärrats-Punsch
prisbelönt vid Tysk Nordiska utställningen iLybeck

AT EXI

ÄjTräsniueri-
in,j Verktyg och mönster

för träsnideri äfvensom
föremål af så väl inhem-
ska som ntländska trä-
slag för snidning, glödrit-

imiiå oing och trämålning, i

Finlands Allmänna
OISlöjdföreningsbutik

Alexandersgatan 15
Helsingfors.
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GRM -^g
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Program
Söndagen den 1December kl. 5 e. m

yi^afiné.
1. Armee-marsch " " " " ■

2. Am schönen Rhein, gedenck ich dem
3. Avs der Jugendzeit, Gavotte...
5. Im militärischem Styl, quadrille ..
6. Ergherzog, Albrecht, Marsch . . .
7. Ouverture zu »Oberon"
S. Loin du Bal, Intermezzo
9. Emilie Wendrich. RomanssångerskaProgram

SupptOuverture, Lätta kavalleriet
Wals

10. Die Wachtparade, Charakterstiick ..
11. Notabene unter uns, Marsch avs »Du-

katenprinz"
12. Was gienfs Neueä,humoristisch.es PotWaldtenfel

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

pourri
13. Siisse Kiisse, Salonstiick
14 Estudiantina, spanischer Walzer. ,
15. Emilie Wendrich, Romanssångerska
16. Schlittenfahrt, GaloppM:lle Cilly Oraszy tysk-ungersk sångerska

Tisdagen den 3 Dcc kl. 8 e. mHerr Ludvig Tellheim, förnämsta Wiener- I
kuplettsångare. |

1. Bei uns dahem. Marsch
2. Seufzer-Walzer . . . .Tre Systrar Brianzo, nationaldansöser.

Soulier-Bouchet, duettists excentrics

Frk. Anna Hofman, chansonett

3. Hochzeitsständchen, Serenade . . .
4. Mätlchenlaunen, Polka mazurka . .
5. Masken cherze, Quadrille
6. Kröningsmarsch avs »Der Prophet"
7. Quverture zu »Zampa"
8. Paraphrase iiber die Loreley . . .
9. Emilie Wendrich, Bomanssångerska.

Frk. Wanda Wandina, chansonett
Musiknummer.

Ändringar af programmet lörbehålles.

Sexor a la Hasselbackenserverasimat-
salen å 2:50 prix jflxe.

Aktiebolaget Helsingfors ApotekaresK. Jokelas SkrädderiaJ/ärÖ. Henriksgatan 3. Telef. 1333,
Utländska <& Inhemska Nouveautés.

Ångbokbinderi
14 Eriksg1;

Fabriken FENIX
atan 14 Tel. 92

Kontorsboksfabrik,Lin eringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
tonage & Askfabrik, Atelier för plansch- & kartupp-
fordring, Reklamskyltar m. m,

Nu inkommet:
Filthattar, band, sidenty-

Att jagöppnatmatvaruhan-
del uti parti & minut Södra
Esplanadgatan ]6. Därför får
jag rekommendera ät den ärade
allmänheten till billigaste pri-
ser:Bästa välkända Kuopiomat-
smör & färskt bordssmör, ost
och färska matägg,palvadtfar-
it nötkött,graf sik & lax,hvass-buk, nejonögon,mujkrom,salt
lläsk och fågel under kalla års-
tiden ni. m.

ger, plysch ialla färger,
plymer, blommor m. m.
hos Firma

SödraEsplanadgatan16.
Tel. 1967.

J. Wirtanen
H. ELLMIN
Alexandersgatan 9.

DDhnCD HDåCT Batik: *lexancersgatan 34.
DnUULfl Unnrr, Kon Fabiansgatan 14.

SOCIETETSHUSET.

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtra/in Punscl\.
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

och Likörer.

Ang. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26.

Telefon 169.

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

Hotel Kamp
Måndagen den 2 December kl. 8 e. m

Trenckler.
Keler-Bela
Ziehrer..Fetras.

.Schneider.
C M. v.Weber
.Gillet.

Eilenberg

Friebel

Kolla.
Vollstedt,
Waldteufel.

Klose

F. Wagner
Ivanovici.
Klose.
C.M.Ziehror
Fetras.
Meyerbeer.
Herold.
Neswadba.

10. Wiener Fiaker, Marsch Alois Keidhardt
11. Ungarische Lustspielouverture ....Keler Bela.
12. Wintergartensterne, Wals-poutpourri Keisten.
13. Jessas nu, Liedermarsch Lorens

C. M.Ziehrer14. Wiener Biirger. "Walzer
15. Emilie Wendrich. Romanssångerska
16. Biegen öder Brechen, Galopp . . . Skylla.

SOCIETETSHUSET.
Söndagen d. 1 Dec. kl. 8 e. m.

l^onsert k öreställniag.
Program:

Musiknummer.
Frk. Cilly Oraszy tysk-ungersk sångerska

Soulier-Bouchet, duetiists excentncs
Herr Emil Strömberg, kupletsängare

Frk. Anna Hofmann, chansonett

Frk. Wanda Wandina, chansonett
Herr Ludvig Tellheim, törnamsta Wiener-

kuplettsångiire.
Tre systrar Brianzo, national- och karaktärs-

dansöser
PAUS

Musiknummer
Two Brothers Brians & Amors, utomordeut-

liga parterr-akrobater, med flera dubbel
saltomortaler.

M:lle Cilly Oraszy iv.sk-ungersk sångerska

|Heir Ludvig Tellheim,Wiener kupletts&ngare |
Tre systrar Brianzo

Soulier Bouchet, duettistes excentrios

Herr Emil Strömberg, kupletsängare
| .Frk. Anna Hofmann, cbansonett
Frk. Wanda Wandina, soubrette

PAUS.
Fil. Dr. Alfred Berendt, antispiritistiska se-

ancer jämte afslöjanden af de nyaste
experiment i spiritism, tankeläsning,
magnetism, somnambulism etc. etc.

19. Slutmarsch.
Ändringar af programmet förbehålles

w ,- —

= i
■

ai
2. fli

3

H

Helsingfors
AlexandersgratanN:o IV.

Sadelmakare & Tapetserare affär
13 Lilla Robertsgatan 13. Telef.1956.

Förfärdigar på beställning alla| till
yrket hörande arbeten såsom Seltyg,
Rese-artiklar, Madrasser, Fotografiapparat-
fodral m. m. m. m. samt försäljer fär-
diga arbeten af egen tillvärkning till
de billigaste pris. Reparationermot-
tagas billigt.

Högaktningsfullt
M. W. Pirskanen.

Sadelmakare & tapetserare

Största specialaffär i Lampor. Husgerdds- <£■ Köksartiklar.
€ngelska järnsängar & Madrasser, Barnvagnar, ffadkar mm>

3

" "

t
rikhaltigaste lager af utländska och inhemska sorter

linierade och olinierade

Firmatryck utföres billigt

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL
Alexandersgatan15.

Jouvin & C:o's Försäljning
världsberömda franska

Cocjnac, RomHANDSKAR
ochsäljas endast hos

LikörerW. TAHT
N. Espianadg. 37

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

Hemgjorda papyrosser
t
iankar om 250 st. å 2: 50 p.

st. o 1:25 p.
H^s st. å 35 p,

st å 15 p.
1 n
1 n

hos

Pälsvaror.
stort urval! J3illiga priser!

E«I. Fazer
Alexandersgatan 38.

Observera!
Begär alltid den för vintern 1895—1896

utkomna nya katalogen hvilken san-
des gratis o. franco

0)

Sr *
cd"

ni>

O Mikaelsgatan 11

Ledig annonsplats. Ledig annonsplats.

Paralcan Salals. Tee.
Parakan Salak Tee har försinutmärkta qva-

lité och (Ina aromtillvunnit sig allmänt erkän-
nande och har å de senaste hygieniska och
världsutställningar erhållit de högsta utmär-
kelser.

VpsW

JAVA-ASSAM
GedaponeerdFabrksm]

Snlak !<"<" lemr.ar den största gsi-

ty hvarje köpareeger rättattkostnads-
låta undersöka dess äkthet å härva-

' ' kemisk;) laboratoriußi.
S;il:ik Tcp försftljes härstädes i iiiirti och minut genom

undertecknad och hos nedanstående återförsäljare.
K. M. lironilin. Fr.Nyman. A. llolmstriim.
Axol Pihlgren. N. Matrosoff. Etholen K Isaksson.
N. A. Turrtén. A. Johansson. P. Jiiskcliiinen.

V. V. Henriksson.

KARL GOHLE.
Norra Esplanadgatan37. Generalagent förParakan Salak Tee

Onderneeming, Java Assam

ULLGARN
Zefir- & Kastorgarn. Macramé
virkgarn, Fiskargarn. Märkträd
tfc Rulltråd. Barnkostymer, Trö-
jor, Strumpor, Damasker —
Vantar.

Beställningar pä all slagsma-
skinstickning motrages.

b isvias.

PARFYMER. TVÅLAR, SVAM-
PAR. PUTSPASTA. SII.FVEHTVAL
IHIOB, UROfiF.P, OCH KEMIKA-
LIER I.I.BILLIGAST

DROGHANDELN
GLOGATAN 4

K. A. DAHLIN.

Carl. Avg. Seelenbrandt.
Försäljer Hoflev.iStockholm C. W. Si-hnma-

chers välkända Delikatess Spis- & Knäckebröd i
parti och minut.

H. Y. Nturms delikata Dill saltgurkor ikärlom 507-100 I^oo st. till firmans egnanoterin"ar
Rökta varor, alla slags Ost, Mejerismör De-likatesser. Färsk Hummer, lefv. Hummer t. vhyarje tisdagsmorgon, Friska Ostron pa beställ

ning, Pommerska rökta Gåsbröst, rökta sockersal-tade Skinkor,friska gaskroppar lefvande gäss m m
Försäljningslokaler

Saluhallarne No 18—20 & 109—111
Telfon 1287

Billigaste försäljning
af In- & Utländska Ylle trieoter, chevio-
ter, byx- & paletåtyger. Kostymer för-
färdigas tillbilligaste priser,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. LOFBERG

Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35,

Telef. 1388.

Werner Hedberg
Vin-, Frukt-,

Delikatess- &
Kolonialvaru-

handel.
6 Skilnaden 6.
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6. V. Helander
Viner

&
Spirifuosa

4 Wilhelmsgatan
Telefon 1803.

ELLEN TAMMELIN,
Garn- och Stickningsaffär
S. Esplanadgatan 8

."iieram lager al Ullgarner
Strumpo^cyrileunderklä-

Her-der m n"

rar och Harn till billigaste priser,
Mia s: gs S

er bes

ttnffl JUi SIåIJIE, jssszss.SS"»

Nytt lager af

Orientaliska
Mattor, Broderier, Ksiniel-säeknr, Drapericr, etc etc.
Möljelbestiilluiiigaremotta-
gas.& JSoulPYiirilsgr. 19,

Telefon 83.
Alvin Johansén

Obs.! Moderata prsciv

Ferd.Björklunds
Glas-, Spegel-

och

cKafvelram*
fiané&l.

15 Alexandersgatan15
Telefon 158.

Iedert intres e torde ligga
att köpa Eder Svenska Teater Premie Obligationer garanterade af
Stockholms stad hvarigenom Ni bereder Eder tillfälle att möjligenerhållastörre eller mindre penningebelopp. I1Dec. dragningen är högsta vinst

30,000 kronor (Fmk 42,000)
förutom 112 störreoch mindre vinster

Obs.! Flera dragningar årligen. Ingen kapitalförlust emedan amor-terings (inlöse)värdet är högre än kontanta priset å dessa Obligationer hos
undertecknad. Begär priskuranter och prospekt hvilka tillsändas franco.leater Premie Obligationer försäljes ständigt af undertecknad, så-
väl kontant som pa manad-iliga afbetalningar (minsta afbetalning är*" *>■ Varmare mundtligen ellei genom korresspondans med

TO ZI. SAUDHOLMS
Obligationskontor. Åbo.

Redbara agenter af alla samhällsklasser antagas mot god provision.

éåusfaf Sref
Försäljningafallaslags

gj

P'

1
ĈO t
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Skodon

af egen tillverkning
Spscielt för ömma fötter,
iWladimirsgatan i.

Carl Jergroth.
Alexandersgatan 21

T,1165,

Stort välsorteradt lager af
Cognac,

Rom och
Likörer

till billigaste priser,billig

ipdrag; köper och säljer aktier
jer patentansökningaroch re-
mland och de flesta andra land.


