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Programbladet
Teatrar och Konserter.F. FÖRSTRÖMS CÅFR DANIEL NYBLIN,

FOTOGRAF.Restaurant & Billards,
16, Vestra Henriksgatan 16,

rekommenderas

-Ä^teiier förpoträ.tteri:ng-.
Förlagaf fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
Förlagaf finska vyer.

Handel med fotografiska artiklar.
Vabiantf/uta» JY:o 31. Telefon N:o 2f14.

Dagligen omväxlande frukosträtter.
MIBBAS fråaa. 2— S e. aaa.. a.1:SO,

Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag.
Soupers a la carte.
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SVENSKA TEATERN.
Lördagen den 6 januari IS!>4

(Trettondagen.)

iSfiyårsiaßlå.

KRIG IFRED.
Lustspeli5 akter af G. v.Moser ochF.r.Schöntban

(Öfversättning.)

P.erso n e r n
Hcintlorf, kapitalist HVrr Malmström
Mathilda, hans fru .......Fru Bränder.
lika EtyÖS, hans niéce Frkj Borgström
AgnosHiller, hennes sällskapsdam.Fru Riégo.
Henkel, stadsfullmäktig Herr Svedberg.
Sophie, hans hustru

Frk. Lihr.
Herr Lmdberg

Elsa, deras dotter
von Sonnenfels, general
Kurt v. Folgen,löjtnantvid IThla-

nerna, hans adjutant . . .
Ernst Schäfer, stabsläkare . . .
Reif v.Reiflingen, löjtnant vidIn-

fanteriet
Paul Hofmelster, apotekare
Franz, v. Folgens kalefaktor

Herr Wetzer.
Herr Södergren

Herr Wilholmsson
Herr SalzensteijÉ
Herr Hultman.

Martin, betjent l (Herr Öländer.
Rosa, husjungfru hosHeindori'

'
Frk. Stjagoff.

Anna, köksa (Fru Salzenstein
Militärer m. fl.

Händelsenföregår ien tysk landsortsstad, l:sta, 2:dra
4:de och s:te akterna hos Heindorf den 3:dje

akten hos Henkel.

Uörjas kl. 7.30 och slutas omkr. kl. 10,30 e. ni

1 -*(hr

gfl fs

Kall A. Tavaststjerna
Det var var afsikt att införa författarens port-

rätt, redan da hans nyaste pjes „Heder och ära"
gick f. f. g. på svenskr, teatern iDecember,men vi
blefvo ej itillfälle därtill,hvarför Bed.nu godtgör
sin ofrivilliga försummelse.

Författaren,som för närvarande vistas i Berlin,

arbetar ifrigt på nya alster, bl. a. en större ro-
man, som i en snar framtid skall utkomma ibok-
handeln.

Fredagen den 5 Januari

SUOM. TEAATTERI.

Ohjelrna katso 3 sivu.

KÖ:

1894

CHARLES RUS & C:o:IKlassens Fotografiatelier. N. Esplanadg. 315 1 tr. upp.
LIFFÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

dieTOTtM
meddelar lifförsäkringarpå förmånligaste vilkor,

Försäkringstagare erhålla 3/4 af vinsten
som utdelas antingeta årligen eller efter 15
år (viustklass) sair

LUR B AlNE.

iStockholm

därefter årligen.
E. ft. H JELT,

Helsingfors.
Generalagentför Finland
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J. H. WICKEL.
Vinhandel.

sJlrraßs <&unscfi
prisbelöntpå många uställningar,sist på världs-

utställningen i Chicago.

Guldmedalj 1890.

;3i«EJ.MC3J«D3!».C3?MC3«'iC3M'S:i«a^

I Representerar l:sta klassens
1Vin, Spirituösa o. Conservhus
i G. H. MUMM & C:o, Reims,
i i CHAMPAGNE.| LUCIEN FOUCAULD & C:o Cognac
| ICOG-ITAC.

å.

f"'k"fi"k"n'fW fflffi Wffi Wfål framhåller sitt rikhaltiga lager i SIDEN & YLLEVÅRÖR
FWÉfr III It MllllJi äfVensom iELEGANTA KAPPOR.
**] U.i Vs.i Wj fti *" 9B1

' W Wl WjIJ 9B X>£ia3a.sl^.X*Äca.c3.e3^'± umlcr ledning' af framstående Wienerdirectris.

Etablissement
cc^ klädeshandel
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Moderna prof- ochmodell-lagei' a y\ 1 o t "^i|M^ "I^*iii -rri 1/" -n-frvn» "

Hattar, Muffar, Plymer, Spetsar, Band, Knappar m. m. = £/_ DiflllQ- C\ J.y11101BtUU^lUubJ^]^)]^:I MODE- och OiVERSE HANDEL E äsffl&£B:-.-1:1 1 1 a' ill islag mottagaa till lor-
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ZBilligfasto priser
22 Hägtcigsga

PAUL DETTMA

Försäljnii

Noqnrann behandling
moderataoch bestämda

___*___>' jAnnonseraiProgram-Bladet

Wösirauer fåoléecG!
Dessa utmärkta viner, hvilka som bekant

användas vid utländska kurorter såsom
synnerligen halsostärkande och därjämte
mycket prisbilliga, servras numera å alla
fina kaféer och restaurationer.

Ungerslca Vinkällaren,.

Esplanadgattw 33
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K. LILJESTRÖM
Guldsmed.

Galvanoplastiska Nysilfverarbeten
Lager af guld och silfverarbeten,beställningar utföras fint

och smakfullt,"alla slags reparationer värkställas,
Galvanisk försilfringoch förgyllninga alla metaller.
OBS.! Moderata priser.

K. LILJESTRÖM
Alexandersgatan N:o 50.
Pilla!iXjeOitis-Telefon 1427,

kifförsäkringsakfiebolagef
T t

J2ifförsäkringar 4 JSifräntor.
Billiga premier — liberala försak-

ringsvilkor

Franska Lifförsäkringsboaget

LURBAINE
meddelar fördelaktigaste lif- och ka-
pitalförsäkringar af olika slag. Sär-
skildt må framhållas de så eftersökta
barnförsäkringarna. L'lTrbaine är
fortfarande det enda bolag, som med-
delar uppskjutna lifförsäkmigar att
vid 21 års ålder träda ikraft utan
alla förbehåll redan åt barn från
det första lefnadsåret.

(Bart von dfinorrincj,
Kontor: Mikaelsgatan 1.

!

Öppet: Söckendagar kl. B—38 — 3 f. m. och 5— 9 e,m,
Sön- och helgdagar „ 9— 2 f. na.

C. I.IYBIBGS CAFI
Alexandersg. 12, Telefon 52,

-& Frukost- och. Middagfsservering'. *e-
Rum för enskilda sällskap. — Piano finnes.

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Lördagen den 6 Januari.

Program;
Konsei-t-Ouverture Foroni,

WaldteufelLes Patineurs, vals
Waisenlied (Oboe-solo) Glinka

manSuomalaisia kansanlauluja"
PAUS

Ouverture till op. Mignon Thomas

Wieniawski.Konsert D-mol för violin
(Herr J. König.)

Capriccio Italien Tsehqikowsky.

PAUS

Finale ur op. BLohengrin Wagner
Nachtgesang för stråk<Jrkester
Husarenritt Spindlei

Nästa konsert tisdagen den 9 januari.

.."A.
r ;
\ Ö** 1

Undervisning ipiano i meddelas af
|j)81 Selma Kajanus,"

Albertsgatan 17.

K-te
?l^^/^3s^K^^^ra^<

to *i
J.F. Luna visfs

Lagret ialla artiklar rikt sorteradt. jf
rj Specielt framhålles en stor collection
[J billiga, pelsfodrado RotOilder.

Kapptyger, moderna i största urval /J*fy för cmottagande af beställningar.

J O H. V I G EL L,

Komraissionsliontor,
anskaffa:

St. Robertsgatan !6,
goda tjänare af alla slag. Utför rättegångar

■ —f- Tel. 1514. -$— ■

8
9

10
Voigt

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningiparti ochminut afendast äkta utländska

WINER &
SPIRITUÖSA.

Allmänna

Liförsäkringsbolaget
iStocltliolm

meddelar lif- och kapitalförsäkringar mot särdeles
fördelaktiga premier och liberala vilkor genom
Axel Thuneberg. Theodor Hjelt.

Generalagentur Ksserngatan 22
~"£<äß<f|& Driftiga agenter medbekantskap

inom studentkretsar antagas. f»r
$£&&&&&k£^^

HOTEL KAMP.
IHOTELLETS RESTAURANT

serveras dagligen kl. ii— 5 e. m.
Table d'lxöte

å 2 mk.
Smörgåsbord3 rätter & kaffe.

A 3 mk.
Smörgårdsbor.l 4 rätter & kaffe.

Dagligen
KONSERT

af E. Schmidts Kapell
iKestauranten kl. 3— V26 e. m., iFest

salen från kl. Ö e. m.
OBS,! Vid arrangerandet af större tillställlningar såsom

middagar, soupéer etc. erliilles musik af E. Schmidfs ka-
pell utan skild afgift.

Obs.! Ny inredda enskilda rum. Obs.!
Ingång frän Glogatan.

Bröllopet på Ulfåsa

Renrik Schiick

..Slut).

Eedan från barndomen uppfostrad
lör den prästerligabanan, utnämdes han
vid tämmeligen unga år till biskop i
Linköping.

1 anledning af denna tydliga motsä-
gelse bestämde man sig redan under
l(i00-talet för en annan Bengt, broder
icke till konungen, utan till Birger
Jarl, som — om han än icke bar ko-
nunganamnet — ju i alla fall var
Sverges värklige monark. Men tyvärr
är denne Bengt lika olämplig. För det
första var han aldrig lagman och för
det andra var han antagligen äldre än
Birger Jarl. Redan 1220 blef hanbi-
skop iLinköping, och då var den blif-
vande jarlen ännu fur ung att spela
rollen af släktens hufvndman. Före sin
utnämning till biskop hade Bengt väl
varit gift, men då detta giftermål in-
gicks, var Birger naturligen ännu yngre
och således ännu mindre kvalificerad
att mot sin äldre broder uppträda, så-
som berättelsens hjälte säges hafva

Uhiri blef Birger först ett pargjort
årtionden senare

Har det då aldrig funnits någon
Bengt lagman? En gammal'munkkrö-
nika, med ledning af äldre antecknin-
gar nedskrifven strax efter 1430, om-
talar under 1294, att Herr Bengt,
östgötameslagman" aflidit, och samma
krönika upplyser, att Fru Sigrid, hu-
stru till Herr Bengt, östgötameslag-
man, aflidit år 1289 och att hon jor-
dats hos dominikanernaiSkenninge"— således ej iS. Klara klosteriStock-
holm som den nyss anförda legenden
uppgifver

Hiir hafva vi således funnit lagman
Bengt och Sigrid den fagra. Vi kunna
nu med ledning af samtida testamen-
ten och dylika handlingar vidare un-
dersöka den förres historia. Vi finna
dä. att han blifvit lagman iÖstergöt-
land redan islutet af 1260-talet och
att han då troligen idetta ämbete ef-
terträdt sin fader Magnus Bengtsson,
hvilken redan i föregående årtiondes
början omtalas såsom östgötalagman.
Denne Magnus måste tydligen hafva
varit son till Birger Jarls broderBengt,
och i följd däraf tillhörde äfven vår
berättelseshjälte den mäktiga folkunga-
ätten. Han var nämligen, som man
häraf finner, kusins son till Sverges då
regerande konung, Magnus Ladulås.

En annnan fråga är,om denne kun-
nat taga sig synnerligen nära af hans
giftermål. Ien rättshandlig uppräk-

nas Bengt bland de närmare släktin-
garne till Karl IJlfsson, Birger Jarls
bittre fiende, och vidare var hans sy-
ster Ulfhild gift med Knut Långes
sonson, Birger Filipsson, hvars fader
stupat i striden vid Herrevad. Han
hade således ganska starka förbindel-
ser med den icke kungliga grenen af
folkungaätten, hvilken vid tiden för
Bengts eget giftermålbefann sig iöp-
pet uppror mot regeringen. Birger
Filipsson och hans broder Johan hade
1278 fängslat konungens svärfader
Grefve Gerhard af Holstein och mör-
dat Magnus gunstling Ingemar. Först
1280 lyckades konungen kufva detta
uppror, som slutade med Birger Filips-
sons och hans broders halshuggning.
Visserligen vet man ej, om BengtLag-
man på något mera värksamt sätt del-
tagit i svågerns uppror, men att för-
hållandet till denne varit synnerligen
godt framgår däraf, att de båda frän-
derna i allsköns sämja ännu 1279
drifva afiärer med hvarandra. Ien af
de hithörande handlingarna talar t. ex.
Birger Filipssons hustru om „sin älskade
broder östgötalagmannenBengt". Un-
der sådana förhållanden bör det för
dennes kunglige fränder hafva varit
tämligen likgiltigt, om det nya äkten-
skapet varit en mesallians eller ej.

Själf var lagmannennäppeligenläng-
re i de år, då man begår dårskaper

för ett vackert ansikte. Han hade re-
dan förut varit gift. men om hans för-
sta hustru veta vi blott, att hon afli-
dit före 1275, då lagmannen för hen-
nes själs frid skänkte gårdarne Skru-
keby, Bjärcho, Gaddostad m. fl. till
Linköping-s domkyrka. Strax därefter
måste lian hafva gift sig ined Sigrid
den fagra, men i livarje fall kunde
Birger Jarl ej hafva haft något ati in-
vända mot detta äktenskap, ty den gamle
statsmannen hade då redan i tio års
tid hvilat igrafven. Föröfrigtär det
knapt troligt, att Sigrid tillhört någon
lågättad släkt. Iett arbete, skrifvet
vid pass åttio år efter hennes död, ta-
las det tvärtom om hennes höga börd
och hennes stolta låter.

Uttröttadaf alla dessa svårigheter
skall läsaren kanske utropa: måhända
har Herr Bengt ej ens rådt om Ulfåsa,
där bröllopet skulle hafva firat? Äfven
detta kan på goda grunder åtminstone
betviflas.

Ehuru vi hafva åtskilligta bref rö-
rande både lagman Bengt och hans
egendomar, finna, vi honom aldrig an-
gifven säsom ägare af Ulfåsa, och in-
tet af hans bref är utfärdat från detta
gods

Första gången, som mig veterligen
Ulfåsa göres till lagman Bengts her-
resäte, är i ett modernt och ytterst
Otillförlitligt arbete arbete nämligen i



SUOW. TEAATTERI.
Lammtama Tammikuun (5 p:nä 1894

(Loppiaispäivänä)
näytellä&n

MLuin ma
(A Santa Lucia.)

Kolitauksia Napolinkansaneliimästä.
(Kaksi kuvaelmaa. Kirjoittanut Goffredo Cogneth

HENKILÖT.
Totonno, napolilainenmerimies
Ciccillo, hanen poikansa . .
Concettella, lianen tyttärensä .

Axel Ahlbeg.
Oskari Salo.
Helga Corander
Anton Franck,Gennarino

Rosella, Ciccillon rakastetfcu

ISt un

NYA EXPRESSBYRAN
Norra Esplanadgatan N:o 21

~$; M?elesfc»n KT:o 925. :«-
Uppdrag och kommissioner af

alla slag utföras skyndsamt, diskret och
billigt

Tniiii ilrää
Lanlunsekainen 1-näj'töksinennäytelmä, kansanlau-

luineen, tanssineen ja joululoikkineen

HENKILÖT

Anntti Yrjölä talouisäntä lisakki Lattu

Hnreiikka, hilnen sisarensa, emän
nöitsijä Kirsti Sainio,

( Mimmi Läliteenoja,
|Hanna Kunnas,AnnaHl■hanen tyttärensii

atti Aleksis Rautio,

Karppilan-Kalle, Lukkarin kokelas .Taavi Pesonen,

Kortti-Kaisa Naemi Kaliilainen

Malakias Mantere, talon isäntä . .Emil Falck,
Emelie Stenberg.Herraskartanon huushollerska

l:nen I
2:nen piika
3:masI

r Helga Coranderj Olga Salo.
Hilma Liiman
,Niilö Stenbäck.
Knut Veckman,

kia
' . ._ .

Kumnga^
Itilliti]io:

Munaneirn<iininqas^
Oskari Salo,

Otto Närhi
Joulupukin ratsastaja Hcmrao Kalljo

Joulupukki

Jouluvieraita.Tapaninhakijoitta

Näyfåntö alkaa k:lo Va 8 ja loppuu k:lo 11

Annunziata
Filomena
Carminella

Katri Rantio.
Olga Salo.
Maiju Rangman.
HilmaLiiman.
Berta Vitikainen,
Julius Sario.
Niilo Stenbäck.

Peppina
Tore, ontava salapoliisi
Ensimmäinen poliisi . .
Toimn poliisi....
Lääkäri

Kaarle Halme.
EnkeliTaavi Pesonen

Viinuri
i:nen \
2:nen I;kansan naisia3:mas
4:jäs J

. lisakki Lattu.
f Mimmy Leino.
IKirsti Sainio.

I Mimmi Lähteenoja,
Naemi Kahilainen.

Nannina, (4-vuotias lapsi)
Kansaa

Tapahtumapaikko: Napoli

(Forts, på andra spalt.)

GRAHN, HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRÅ. »WÄBÄ^

Knihti

fcrdRENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o
"sEtablerade 1835 Etablerade 1820,

cmceejstjAc, l^eims Champagne, <^
Specialité: ~i Médailles d'or". Specialité: Carte d'or".

//*&?. oj

fyr* %. *■ w
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o A
Generalagent förFinland: Agenturen VINIC6LE" m

eocJCerman ®kHelsingfors

+» c£ «&«£"« rasiaurant rek"£- r%/" \SJr^nÄT °° h & & <ft-s resfauranf.
Afzelius' Svenska Folkets Sagohäfder,
som vanligen visar sig vara källan till
massor af oriktiga uppgifter och före-
ställningar. Som det förefaller existe-
rade Ulfåsa ej ens på Sigrid den fag-
ras tid, utan gården med detta namn
synes först hafva blifvit bygd af hen-
nes dotterdotter och dennes maka Ulf
Gudmarsson, hvilken äfven gifvit her-
resätet sitt namn.

Huru man än vänder donna historia,
har den således ringa sannolikhet för
sig, och förmodligen är berättelsen om
lagman Bengt och Sigrid den fagra
blott en hälft novellartad anekdot, som
af Vadstenanunnan knutits till lagman
Bengts och Fru Sigrids namn.

Notiser.
»Ord och bild"

har utsändt sitt november- och sitt
decemberhäfte, ntmärkta för samma
omväxling och värde i innehåll och
form, som alltid karaktäriserat dessa
häften. Det förra häftets planscher
äro reproduktioner af Wertniullers be-
kanta oljemålning ..Maria Antoinette*'
och af ett höstlandskap af den unge
målarenEdvard Westman. Bland text-

bidragen märkes ett stort fragment
ur ..Peter smed-', drömspel i fem
hägringer" af Ernst Josephson, prydt
med två vignetter af Oskar Björck.
En mystisk signatur är BW", som un-
der rubriken Inkognito skildrar ett
ströftågiSmålands obygder. Arkitek-
ten Hugo Hörlin meddelar iord och
bilder skildringar af amerikanska hus
och hem, fru Ellen Lundberg, föddNy-
blom, medvärkar med ett poem Tyst-
nad", fru Helena Nyblom riktariEtt
namn" ett anfall mot Henrik Ibsen
och mot alla dem som ställa honom
högt som författare, hvaremot en an-
nan artikel, „Ibsen: sista stadiet" af
Hjalmar Söderberg, bildar en vissmot-
vikt. Slutligen återfinnes under „Mu-
sik" den populäre operasångaren C. F.
Lundkvists drag jämte en sympatisk
karaktäristik af honom som sångare.

Af illustrationernaitolftehäftet för-
tjäna framhållas två fragment af
E. Barm Jones stora oljemålningBeb-
adelsen", —

en serie porträtt till den
högeligen intressanta uppsatsen: Om
Kristi porträttbilder och deras historia
från apostlarnes tid", af Wyke Bay-
liss samt sex karikatyrteckningar af
Carl Erik Törner.

Utom ofvan nämda uppsats af Wyke
Bayliss inneliåller häftet en berättelse
af Rurt Roext, dikter af AU). Ehren-
svärd, literaturkritik af Tor Hedberg,slu-

tet af romanbilagan och några andra
uppsatser

Tidskriftens redaktion uttalar i en
anmälan sin stora tillfredsställelse med
det erkännande den vunnit irån allmän-
hetens sida, förklararsig ämna vidhålla
det program den följt under de båda
gångna åren och häfda tidskriftens an-
seende som Skandinaviens förnämsta
illustrerade tidskrift.

Afven iFinland har Ord och Bild"
redan en ganska stor läsarekrets. Vi
rekommendera tidskriften på det var-
maste och hoppas, att den skall bli en
kär gäst ialla hem, där man intresse-
rar sig för konst- ocli literära frågor.
För oss finnar äger den äfven sitt spe-
ciella intresse däri,att flere finska för-
fattare och konstnärer bidraga till tid-
skriftens innehåll. Priset är eceptio-
nelt billigt, endast 10 kr. per år.
Man får äfven lösa tidskriften häfte-
vis a 1kr- Finska Teatern uppförde ions-
dags efter en längre tids hvtla Hot-
bergs :,Ei ole aikaa" (Den stundeslöse)
med hr Adolf Lindfors som gäst i Vlel-
geschevs parti. Salongen var, som man
kunde förutse, fullsatt och stämningen
såväl bland de spelande,som askadavne
den bästa. Hr Lindfors' utförande af
den ständigtsysselsatte-1varmästerligt.
Spelet var rikt på detaljer och min-
spelet ypperligt. Hr Lindfors spel

värkade uppryckande äfven på de med-
spelande. Sa var fru P«ppms en slag-
färdig och flink Pernille. Hr Weckman
som Oldfux utvecklade en svada, som
kunnat jaga äfven en mindre konfys
natur an Vielgeschey på förtvifians
branter. Frk. Lähteenoja cbargerade
som den gamla giftaslystna hushåller-
skan. En helt ung skådespelare, hr.
Sario var ej oäfven som den unge bok-
hållaren, men talade för låginäldt.

Samspel och uppsättning voro istil
med pjesens innebörd och, som alltid
på denna teater, utmärkta.

Tournée IdaAalberg-Kivekäs
skall från och med den 15 jan. ge ett
antal representationer i Kononowska
salen iS:t Petersburg. Hr AdolfLind-
fors torde medfölja tournéen till den
ryska hufvudstaden. För närvarande
spelar tournéen iWiborg för fulla hus
och en entusiasmerad publik.— Bellmanssånger. Inom kort ut-
kommer iMusikhandeln (Abr. Lund-
quists förlag) iStockholm Scholander-
Album, innehållande Bellmansångaren
Scholanders mest omtyckta in- och ut-
ländska visor och Bellmanssånger i
arrangement för piano med underlagd
text. Titelbladet kommer att förses med
ert väl utfördt porträtt.



Specialitet: Delikatess Spis- och |Ludvigs.| **^f".Knäckebröd af flere slag samt die- | gatan g f^\ QB AGERL i
tetiska brödsorter. j [

I I,i,ln*,/, i i- in-l, Ininlili.iiU^^^^Telefon '
iiiiif/tu:färska alla dagar och särskildakaffe-_

r732 frukost- och middagsbröd efter kl. 10 f. m.

HOTEL KAMPS FESTSAL
från kl. O e. 111.

Program
Fredagen den 5 Januari

Marsch „Tivoli Mfélät
BoieläieuOuverture Jean de Paris

POlkaJ „Jenny".... Westei
RäckenBarcarole

PAUS
ThomasFantasie ur ..Mig-non

Vals Toreador"
Fruhlingslled ■ "

(Juadrille „Sophia"
MendeMssöhn
Sttditss
SchlögelMarseli

Lördag-en den 6 Januari

SchUdMarsch ..Ku dag iWien
FlotowOuverture ..Martha

Vals ..Sonlviens toi, Valdteufel
GrosmannCzardas

paus.1;
Offenhach
Flote.

Fantasie Sköna Helena-
Polka ..Kadettlif., . . .
Gavotte L'lngrue . . .
Auftorderung zum Tan/
Marsch

jA.B.JYordfors
i år med 8 Guldmedaljer

prisßalönfa

CHAMPAGII
och

FPMiCIHI
iparti från Filialen här

tfoxal cXolWf?
é3s<S=S*

x\KTIKBOLAGET HULTMANS
BRYGGERIERS

■s§4©»^ utmärkta §&4*§^

PO#f>&ft
iparti från Bryggeriets nederlag

t&xd bollat

Från uflandcfs feafrar.
Veckans program

Stockholm
K. Operan: ProtetenM
K. Brant. T. Vi ski^^H
Wasa T. Eika morbror.H

Södra T. Hemmets
Folk T. Förbjuden frukt.

Göteborgs Träter: Reif v. '.aI:^^^^^^!
Kristiania Teater: Haermaenclene paa Helgelaäl
Köpenhamn

Eongl. Th.: Tro som Guld
Den inbildte Syge,Dagmar Th-: Elskovsdrikken,

Casino: Hjemmet.

Frou-Frou
Iballong.

Öp. comique: IVAttaque du MÄ^B
Com. frangaise: Antigone.I
Odéon: Le Distrait.
Gymnatse: La Duchesse <liH
Vaudeville: La victime. — LaParisienn^
Renaissänce: La dame aux Camélias.
Varietes: Les Brigands.
Palais Royal: Leurs Gigolettes.
Bouffes Parisienne: Mamzelle Carabin

Folk Th: Lykke Pers Bejse
S:t Petersburg:

Maria T: Mefistofeles.
Michel T.: Epain-MeiicTepi..
Alex. Th.: Onopiiuii BOnpoCT..

Beutsch. Th.: Gewagte Mittel
Lilla Th. Faust (Nikita).

Parin
Gr. opera: Déidamie

Berlin

Montélimar

K. Opernh.: Faust. — Lohengrn^^^^^^^^H
K. Schauspielh.: Die Aln-'
Deutsches Th.: Der Herr Senator.I
Lessing Th.: Der ungläubigeTlioijTi^|
Berliner Th.: Avs der kornischen Oper^^Tjas

Gefängniss.
Friedrich Wilh. Th.: Der Liutenant zur See

Hannele

Boyle

irditi
Wébei
Stix

<3töp alltié Såra
Portmonäer,

Plånböcker och
Blomsterkort

hos undertecknad.
Nya sorter inkomma hvar

vecka. — Billiga parti- och
minutpris.
OSKAR FRÖBERV,

Kaserngatan 46.

*
SofiC yS3 %
ICIGARRHANDEL I
*i SödraEsplanadgatan 2O >*

5< rekqmmendkras. S*^ -9^ Telefon 1543. '<~

_# -V at år 1867 <&_\/ <_?\
i.^ försäkrar f \

fco billigast all slags & \
I££■ egendom genom "~*

|

\ Wilh. Försten. /
%^ Bolagets General-Agent. Jf

Södra Esplanadg.12.

JULUTSTALLXnTG

Dahlbergs pappershandel
A.lexandersgatan 15

Skilnaden 19

Kajsanlemi rätta.
Eum förenskilda

sällskap.
För större till-

ställningar såsom
bröllop m. m.,
upplåtes hela lo-
kalen.

G. A. Wicksiröm.

Ravintola & Biljaardi.
Itä Henrikink. 9

Euokapaikka
Huoneita ynnä

Piano yksityisil-
le seuroille. Ko-
kouksia varten
löytyy huoneisto
erityisine käytä-
vmeen
Kaisaniemenra-

vintolan snljem-
me vleisön suosi-
oon

G. A. Wickström.

iIStriiiii
Glasmästare

Wredes passage
Telefon N:o 1359

Spetsar,
sidenband,

plysch,
ytterst billigt.

H. ELLMIN
Alexandersg. g

\dvvingeFabriks
Aktiebolags

Prassjas t,
hon plus ultra, jäskraftig och

liällbar.

Jlttika
komiskt ren.

Denaturerad Sprit,
bästa och billigaste lampspri

Hels;

Universitetets Solenni
tetssal.

Lördagen den 6 januari

Kong© rt
Alffed Reisenauer

med biträde af herr A. Ojanperä,

Sonate (As-dur) op. 26, Bedhoven
i) PolonaiBe|

Bccch
b) Gigue

Capriccio Scarlatti

Ur en suiteigammal
stil Reisencmer,

(Passepied. Siciliano. Gavotte.)

Perpetnum mobile Schumann

Tantlerlieder af Uhland. Reisenauer
(Sjungas af hr A. Ojanperä.)

JNocturne |
Chopin

Valse
Fantasi ar operan nPro-
feteil'" (Los patinenrs) . Liszt

Konserten börjar kl. 7ljz e. m

« iiÉJifjPT' ~^

ngfors, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1893

PItOSIT" en ny 15 p:i Cigarr ilådm
om 50 & 500 st.

en ny 20päQigatrilådov
om 50 :tl.

hos

OBS.! Hemgjorda i askar om 250 st. a 2:50 :pi

Telef. 627. M
Alexandersg. 42. j&

Rekommenderar sig med goda varor och
billiga priser.

Ny justeradbiIlard. Goda köer"

EfeHiirala Kta&ritis kfrisk belysning
extraprima, jäskraftiga

och hållbara

Prässjäst.

Kontrakt om elek-
trisk belysning- uppgö-
ras å Helsingfors
Elektriska Belys*
itiufjs Aktiebolags
kontor S. Esplanadga-
tan 4. Telefon 916.

Denaturerad Sprit.

K.A ENBONPs

Måleriaffär
13 Mikaelsgatan 13,

Telefon 870

OBS.!
Helsing-fors

o

Kaffe Ång-
röstning.
0. Henriksgatan 1,

dagligen färskt
Angrostadt Kaffe,

Mocca,
Java.

Cey/on.
Laguayra.

Rio.
Nyss inkommet

goda kvalitéer till
förutkändabilliga
priser. Restaura-
tioner och åter-
försäljarebeviljas
rabatt.

Telefon 1003,

Hilma Ingberg.

K. itslWfc
Fiasiostäinmare,

Vinkelgatan 12
-HTelefon ISSS. %.>.-

Anmälningar emottagas
äfven i hr A. Lindgrens
musikhandel.

RÖK

JACOB REINCKE,
3 Glogatan 3

HJ. TöRNMINENS

Restauraiit
Fabiiinsg-alaii (i. Telefon %S.


