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Billigaste försäljning af lek-
saker och galanterivaror
hos Rekommenderas

K. F. Winter. Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.
Kaserngatan 48. Michaelsgatan 1 6.)\. Vickström.

1"N:o 44 Onsdagen den 11 December, 1895.
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SVENSKA TEATERN. SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Joulukuun 11 p:nä 1895

Onadagen den 11 December 1895
näytelJään

kl. 7,30 e. m. KTJILIBYÖ,
För första (ll:te) gången Runomuotoinen murbenäytelmä viidessä näytöksessä

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

Henkilöt.Dm ilorÉ ma
ff -■ '■■■■■■" A A\-<,,y.\i,

Väinö,tietäjä
Ilmari, seppo
Kauko,Lemminpoika
Tiera

Benjamin Leino.
Axel Ahlberg.
Konrad Tallroth.
Kaarlo Keihäs.
Emil Falck.
Aleksis Bautio.
Maria Rangman.
Katri Rautio.
Mimmi Lähteenoja.

Uutamo
Kalervo(I'Enfant prodigue.) . Vapaita .

Kalevalaisia
Pantomime i 3 akter af Michel Carré fils,

Ilvo,Ilmar'n emäntä
Anja, Ilmarin sisar
Armi,Kalervonemäntä
Hiepra,Kalervon koti-

tytär Ilma TähtinenMusiken af André Wormser Potero, Kalervon koti-
lisakki Lätta.

Personerna
poika

Kullervo, Kalervon
Fru Hilda Castegren poika

Kotro
Kaarle Halme
Hemmo Kallio.

Pierrot senior Hr Eiégo Evert SuonioMutru Ilmarin
orjiaTuiro Knut Veckman,

Fru Pierrot Fru Bränder Kitka Oskari Salo
Pouru Eino Salmela,-issjös?®*'Pierrot junior Fru Riégo. llli, piika Olga Salo.

Otto NäreOnervo, noitaPhrynette, tvätterska Fru Castegren Hippo, vanha soittaja Taavi Pesonen

Baronen Hr Ahlbom Mieron tyttö Hanna Kunnas
Eras airutmies. Joukkoa. Itkijänaisia.
Tapaus: Suomessa heimosotien aikana.

En tjenare FrökenStjagofl:

Ovet avataank:lo 7. Näytäntö aikaa k:lo 1/2 $JaBörjaskl. 7,30 och slutas omkring kl. 10 e. m loppuu k:lo 11.

Alla dagarAlla dagar . Eot®! Ilfflp
lYllQClagSKOnSeri Wiener Damkapellet

■rVrIKIiOSKA.
Aftonkonsert

från kl. 8,30 e. m.

J. WICKELS duyVlagasin J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.mmmwsk.

ARRAKS PUNSCH,
Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända

specialiteter till innevarande saison.

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

torr och söt, prisbelönt med guldme-

Damskrädderi under utmärkt ledning.dalj vid många utställningar

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

Kontor ZKT. MasasinsgataxiNso 1.

WIENER MODE-SALON
GlogatanN:o 1. l:a trappan, Telefon W.o I«Ö4 .

framhåller sin välkända alelier för utförandetaf smakfulla kladnin
/tti11aM\

och Blomsterkort
finnas i största urval och till billigaste
pris hos ■ M*A- Piörtscn,

ÄS*. .' /-V» Inställningar tilllandsortenhehöfves endast ett val-
sittande proflif. _
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A. W. EKLUND & C:o
Skilnadsgatan 19 Telefon 310

Välsorteradt lager af

Juho Wirtanens |axEL
SKOAFFÄR. HH

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalageraf inhemska skodon,Prirar

p-nmmisraloscher, äkta Collanoha m. m^B^^^^^^M

Lager af fin?, äkta VlfiGPj
< *-Viner <k Spirituösa Csfftisc, LSkSrer & Rom.

irunqvistska stenhuset. Telefon 320
"billig^a,pris'

Josef Wiberg, Möbeltygsaffär. t 111
JämTu!Sa||r^"; Julklappar *.■*> i Fif ŝk K"slslöljd Qtställmng,

Tapetserarearbeten. Mikaelsgatail1.N. Esplanadgatan 37
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från kl. 3 e. ni.

H.

Portmonnäer

Oskar Fröberg,
46Kasern watan.

[ord.
tyamßappor, jaequeller, siéenvaror, ylletyger för

soirée, visit é Evaréagséräßler.

PALMROOS
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FörstaAteliern1tr. upp. (.Vanliga priser. Pnsbelönt iParis.) "O /"\ fPAOTi Ä~T7T. E. Staiilberg Andra Atei^^pÅles t̂^p* d

—
J^UIOuKAF.

CTJ T\ T11 N FsnSanadO l!St» kl.Fotogr.atelier. Ele- Iförhållande till arbetets. JL iJVTfVHUrIII] wp'o»o«»- o|, ganta porträttiTisitkorteformat qvalité, obestridligen lägsta pri— * "**
«J

* VUUMWMI fCataws *«;. e xaals. pr dussin. sen iHelsingfors.
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■ i" . , -. " Stort, modernt lager af
LOrenS MalmStrÖm Kravatter, Kragar, Manchetter, Handskar,

Herrekiperingsaffär Underkläder, Hängslen, Resfiltar,
vis a vis Kapellet.

' SchlafrOCkar m, m.tillbilligaste priser.

Waseniuska Bokhandeln.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors,

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
Rekommenderas för Rökare.

HEMGJORDA PAPYROSSER
IS p

3,50

till högrepriser
M KARAKOS.

Tobakshandeln Brunsgatan 11

Ledig annonsplats.

Ledig annonsplats.

SOCIETETSHUSET
„0 R C U S BOD3G A."

Goda, billiga viner serveras direkt från fat.
Äkta viner på flaskor till afhemtning till moderata
prisor.

ftonrestauration. Kall buffet ala Ber-
lin och Servering a la carte hela dagen.

Öl på. seidlar ni. m.

I I
9Jäst blir ilängden alltidbilligast.S
11 Köp alltid en ptégI„EXCELSIOR" 1
||f så är Ni säker om att få en god maskin.|||
H|Obs.! Den kända reela, liberala be-I||<H> handlingen. Obs.! |||y AxelWiklund, Hjalmar Fellman MHGeneralagent och inne- J wladimi 19itt hatvarealExcelsiorde- telefon 758. SVg252 poteniCentralpassagen §*|

00%

|^MM lUS SJÖGREN l
} Ylle- och frihofvaruaifär

Välsarteradt lager. Billiga priser.
nmESAW—t-s.

Xi//örsä!^ringsaktiebolagel
KÅIETA.

JZifförsäfiringar é JEtifräntor.
Billiga premier — liberala för-

säkrinasvillkor.
!____

-
i

Utställning
hos

kindholm,
Michaelsgatan5.

i Hageistams bokhandet^M
■specialitet:

!@^K©dLioiia.slx. literafur|
Nya vetenskapliga arbeten: (^

Der Grundbau af M. Strukel. <A\
Teknisk mekanik af Hj. Tallqvist.

Fransk vetenskaplig o. skönliteratur. g
Konst- och Pappershandel. B

I:sta Klass

Badinrättning
Wladimirsgatan 32,

J. W. Engberg".

Guldsmed
Hl. MXJESTÄÖM.

35 N. Esplanadgatan
(Wredes hus)

Telefon1427.

Brandkårshusefs I^esfauranf
rekommenderas

Souper a carte.

r<^^^ X\ /Ä </ X
\ %s«tr*-&^J^\^^

Ledig annonsplats.
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HARALD WASAS

Ingen konsert.

Andreas Hallen

Den kända svenska kompositörenoch
kapellmästaren vid hofkapellet iStock-
holm Andreas Hallen gifver om torsdag
konsert härstädes. Herr Hallen är född
iGöteborg och har studerat iLeipzig,
Mimenen och Dresden. Isistnämda
stad fick han redan år 1872 uppförda
sin „Pagen och kungadottern", en bal-
lad för solo, kör och orkester. Åren
1880—1883 vistades han äter iTysk-

land, då som musikrecensent i„Deut-
sches Tageblatt" men sedan hans opera
„Harald Viking" redan är 1881 upp-
förd iLeipzig,år IHB3 gifvitsiStock-
holm, flyttade herr Hallen dit och har
sedan dess i den svenska hufvudsta-
dens musiklif gjort betydande insatser
bland annat som stiftare och ledare af
Filharmoniska sällskapet. Bland hans
kompositioner förtjenasärskildt omnäm-

Starke", Sten Sture-nas

rUr Waldemarsagen" m. fl. större kör
och orkeÄtervärk. Vi äro öfvertygade
om att Helsingfors publik icke skall
försumma tillfället att stifta en så in-
tressant bekantskap som herr Hallens
otvifvelaktig

Vi meddela här nedan innehållit af
hans komposition „Ur Waldemarsagan",
hvilken ingår itorsdagens program.

Valdemar-sagan

Det lefde på 1350-talet i Visby en
konstförfaren handtverkare, vid namn
Nils Guldsmed, som genom sin stora
skicklighet erhållit en talrik kundkrets
och många beställningar från när och
fjerran. Han blef inom kort tid en
mäkta rik man ochderöfvermycket stolt
till sinnes. Han hade en öfvermåttan
dejlig, men högfärdig dotter, som pyn-
tadeutsigisammet och siden och ådrog
sig derför de gotländska kvinnornas af-
und och hatsom tog sittuttryck imånga
spevisor och öknamnet kolputsarens
dotter-'. För att hämnas häröfver reste
far och dotteriall tysthet tillDanmark,
sökte och fick företräde hos kung Val-
demar Ätterdag, för hvilken de båda
berättade en mängd öfverdrifnahistorier
om Gotlands och Visbys underbara ri-
kedomar, eller som det heter i rimkrö-
nikan

>Cils Guldsmeddrager tillkungen ochlju
ger,
tjutvDen lede förrädarn och slemm^J^Guld väga de Guter på lispunds

De spelamed de ädlaste stenar.

Svinen äta ur silfvertråg,
Och hustrurna spinna på guldtenar

Den snikne och peningbehöfvande
Valdemar var ej svår att locka, isyn-
nerhet som ryktet långt förut trängt till
hans öron om Visbys stora rikedomar,
hvarför han beslöt sig för ett eröfrings-
tåg. För att emellertid sjelf taga reda
på om företaget vore lönandeförklädde
han sig tillköpmanoch reste tillGotland.
In isjelfva staden kom han dock ej,
utan tog in hos en bekant och ansedd
bondhöfding vid namn Unghanse, som
bodde istadens närhet och hos hvilken
han blef mottagen med stor gästvänlig-
het. Denne Unghanse hade en mycket
fager dotter och det dröjde ej länge
förr än den förmente köpmannen vann
hennes kärlek. En gång öfverraskades
de båda älskande ien öm téte-å-téte,
och i vredesmod häröfver gaf bonden
den förmente köpmannen en örfil,som
han paa den tid tog tid til täcke",
som det heter i krönikan. Kungen
måste hålla god min ielakt"spel, men
glömde naturligtvis ej skymfen, som
honom vederfarits. Emellertid hade
han fått tid och tillfälle, dels sjelf, dels
genom sin älskarinna, att taga redapå
hur stor krigsmakt gotländingarnekunde
ställa upp mot honom, de svaga punk-

terna af befästningarne, bästa land-
ningsplatsen för sin flotta m. m., och
sedan han inplantat alt detta i sitt
minne, for han åter hem till sitt land,
värfvade trupper från Tyskland och
landstea: 1361 i närheten af Klinte-
hamn samt tågade mot bondhåren, som
mötte honom vi Fjälemyr. Redan när
ryktet om kung Waldemars anfallbör-
jade sprida sig, gjorde de högmodiga
gotlänningarne narr af den jutske
kungen, och deras sjelfsäkra hån tog
sitt värsta uttryck ien ringdans, som
än i dag kallas „Valdemårsdansen".

Nog fingo gotlänningar svar af kung
Valdemar, och visserligen lär denne
konung varit en mycket skicklig spel-
man på luta, men att han och var öf-
vad och skicklig isvärdslek fingo de
äfven till sin stora sorg och bedröfvelse
snart erfara. Först slog han bondhå-
ren vid Fjälemyr och sedanVisby bor-
gerskaps trupper. Detta skedde den
27 juli 1361, då Visby portar måste
öppna sig för segervinnaren-. IAlgot
Sandbergs af svenska akademin med
hedersomnämnande belönade dikt be-
skrifves det som sedan följdeefter Val-
demars intåg i staden sålunda:
„Så bjuder eder Valdemar, daners drott.
attölkartrenne,destörsta,tilltorgetbringa
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Operakällaren, Aftonkonsert t£~jis

Ar~i "fr* TT V M~F "■" "M_J år odisputabelt Helsingfors
M MjJ ■A |jj ■>_*.'>£ ganta och omsorgsfullt retouj

Ett walyjordt ar. i
Glogatan 3

lomsterhandel, Boulevardsgatan I.

Filharmoniska Sällskapet
Torsdagen den u December

a kl. Va9af origi- Obs!Matiné alla helg-
norkestern,kallad fria dagar mellankl.1&
ilben. 3 e. m.

billigaste Fotografi-A!e!ier. För enda.
oherade visitkort. För blott Fmk 14:

— (R
behöfver icke vara förenadt med höga pris.

3E3. £i «. *



ftBRMAIIfIA Lifförsäkrings Aktieooiag iStettin.
, GeneraJagentnr för Finland, Richardsgatan 2. FERD. STAMER
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Gambrini Restaurant.
Uti J. F. Sjöbergs

H^in-

4 ( arte dor. u
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CHAMPAGNE.
Krämet

K

iT^enault & Gol
-t! COGNAC KA;:a
l-A

Verldsberömda kvaliteter. K
K

>Iguld
aSILFVER
%BRONS

Medaljerna.
K"^HBHy^^SHHSSS?

OTTO ROHDfi. Aleksandersg. 50.
" *̂m^ VINIIA ND E L. ésm^

-A. i* r st lx_ s-T*-ui.iisolx
prisbelönt vid Tysk Nordiska utställningen i Lybeck

j.L Maxmontan yjnpf & $ riritnosatInnehafvare: E. Nyberg.

Söderströms Café å Restaurant
Östra Henriksgatan N:o i

Helsingfors LACK & POLITUR
Rekommenderas.

Fabrik:
17 Mikaelsgatan /7

CHAMPAGNE GEORGE GOULET
luranter Generalagent för Finland:

FRANS SJÖBLOM j:r, Helsingfors
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nödvändig förfalla velocipedister.

JOHI TOURUIM & C:o.
Helsingfors & Wiborg

Ständigt välförsedt lager af allt som till ettvälsorteradt korfmakeri hör, finnes hos
J. Neumann.

FABRIK:
Humleberg X:o 5. Telefon 1334.

Försäljningslokaler:
Trekanten 3 (Spennerts hus) tet. 033. SödraEsplanadgatan2, telef. 928. Saluhal-len 70— 72-

Original
Singers

symaskiner
hos

V. Grashoff.
39. NorraEsplanad-

gatan 39
Äldsta symaskinaffär

iFinland

Hotel Kamp
Onsdagen den 11 December kl 8 e. m

■Pogram;
India Faser, marsch
Ganz allerliebst, WalzerHerzensdieb, SalonstiickNachtschwalbe, PolkaFrån-

Starke.
Waldteufel
Popp.

caise C. M. Ziehrer
C. M. Weber.Ouverture zu „Pretioså"

Heitere Revue, Quadrille Frän
caise BådeHerr Ausj. Westling,' sångare.Emilie Wendrich. Romanssåno-erska

Mendelssohn

'
■ Hochzeitsmarsch avs _Em Som

mernachtstraum" . H3. Fröhlich, heiter u. s. w^^BPofc
Saokur

''■ Le desir, PensiV p.mun: j.^^^^^^^^^H
Herr Avg. Westling, sångareH10. Margarethe,Polkamazurka .^Fetrai^^^MEmilie Wendrich, Bomanssångerska.11. Wein, Weib u. Gesang, Valzer. Johann Strauss12. Im Flug mit ihr, Polka schnell.Edvard Strauss

Torsdagen den 12 December kl. 8 e m
1. Wissmann-Marsch JVirJBI2. Mein ist die Welt, Walzer. . I3. Die Muhle im Walde, Idylie .M
4. Vöglein im Walde, PolkaFrani

Feyd.
Eilenberg,

caise Römer
5. Ouverture, „Di€ diebische El

ster Rossini
Fetras.b. Bunte Reine, Lanclere^^^^HßßHerr Avg. Westling, sår BEmilie Wendrich, Romanssånge

7. Rakoczy-Marsch
8. Der Naturfreund, groses Ton-

gemälde
9. Intermezzo avs »Cavalleria Ru-

Starkt

Mascagni
Herr Avg Westling, sungan|

10. An der schönen blauen DonaijH
Walzer JohamiSl^uissEmilie Wendrich, Romanssångersk

11. Sensationsnachtrichten,
ImarscfM C. M. Ziehrér

Och innan ännu trenne sohnärken gått,
må guld och silfver idem tillbräddarne

klinga.
Då vill öfver eder lian skyddande hålla

sin hand;
om icke, han skall de fallne kämparne

hämnas
och släppa ut öfverstadeneldoch brand,
att icke en sten på den andra åt minnet

lämnas
Nu karen fyllda för giriga drotten stå,
och skottade hem mot plundrarn förban-

nelser sända.
Men ut öfver torg och gator hoparnegå
att bommar bryta och vigda gudshusen

skända.
Der tränger sig in i templet en skara

vild,
der slitas radband från skrämda, bed-

jande bröder,
der klädes af Guds modershelgadebild,
der dansas fräckt vid vin, som ikalken

glöder.
Förgäfves stånda de fyra och tjugu på

vakt
vid tempelmuren, kring sagolik, rödkar

funkel
Den brytes ned, och snart dess välsig-

nade prakt
ej mera glänser för seglarn inattens

dunkel.Ve, ve öfver staden! Dess makt har
sjunkit igrus.

dess välde inorden är blott från fadren
en saga

när skråland - hopar till sist i raglande
med roffadt byte ut genom portame

draga.

Men Valdemar hade blott en kort
fröjd af den oerhörda skattens egande.
Då han väl afseglat med sina skepp,
uppstod en förfärlig storm. Han själf
kunde med knapp nöd rädda sitt lif,
ooh det största skeppet, påhvilket den
röfvade skatten var lastad, sjönk utan-
för Carlsöarns vid Svarthälls klippor.
Ännu idag berätta gamla sjömän, att
öfver det ställe, där skeppet liggersjun-
ket, ett underaart, trollskt skimmer från

återskenet af det myckna guldet, ädel-
stenarne och främst af de från St. Nik-
las röfvade karfunkelstenarne glittrar
på vattenytan. När danskarneemeller-
tid voro borta, föll det Visbyboarne in.
att det måtte varit någon förrädare
bland dem som, för Valdemar yppat
deras vigtigaste hemligheter. Under-
sökning anställdes, och snart fick man
veta, att under kriget en hvit duk
fladdrat på Unghsnses gård, som ock
blifvit skonad från plundring. Isin
sorg öfver att hafva, om än ofrivilligt,
förrådt sin fosterbygd, bekände Ung-
haDses dotter sin olyckliga kärlekshi-
storia, hvarpå hon blef gripen och lef-
vande inmurad i ett torn på vestra
stadsmuren, hvilket än i dag bär nam-
net Jungfru-tornet

(Se vidare C. J. Bergmans skildrin-
gar från Gotland och Algot Sandbergs
förenämnda dikt* „Kung Valdemars
skatt").

Notiser.
— M:r Sims Reeves den berömde

engelska tenoren erhöllnyligen befall-
ning af drottning Victoria att uppträda
på en välgörenhetskonsert. Bland pro-
grammets nummer voro tvänne arior,
hvilka m:r Reeves icke tilltrodde
sig att gå i land med, emedan de
lago för högt för hans röst. Han
vände sig ianledningdäraf tillPrinsen
af Wales för att genom hans förmed-
ling få programmet ändradt Istället
för svar pekade drottningen på det
ställe iprogrammet där det stod:.. V.
R.~ hvilket betyder _Viktoria Regina".
Prinsen af Wales förstod — han åter-
vände till sångaren och förklarademed
en axelryckning att saken ej stod
att ändra — drottningen hade själf

uppsatt programmet och därvid måste
det blifva M:r Reeves sjöng sina arior—

men en half ton för lågt. Drott-
ningen märkte det strax och lät äfven
sångaren erfara sitt misshag genom att
ej som vanligt gifva tecken till bifall— den stackars tenoren fick under
isande tystnad lämna konsertsalen.

— Willy Burmester har bland an
nat äfven konserterat i Warschau med
betydande framgång och under stort
bifall.

— Eugéne Isaye,den berömdevio-
linisten har af de kejserliga musikali-
ska sällskapen iPetersburg och Moskwa
blifvit inbjudna att konserteradärstädes
Hm ämnar på samma resa äfven be-
söka Riga. Han biträdes af sin bro-
der pianisten Theopbile Isaye.

— Thilo von Trotha har fullbort
dat en treakts-fars, betitlad ..Konstme-
cenaten
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MO Dj 1 frppjl Corr Genuine )\rraks punsch
111 111IIPIUll Guldmedalj i Paris 1889.

t Spirituosahandel på beställ-
Cognac,

Rom & ii fr
ning och

lager

IL Lindfors,
Likörer,

Vin och Punsch
af alla slag

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

FRANSKA LIFFÖRSÄKRINGSBOLAGET LUR BAINE.
Generalagenturen Helsingfors,

Mikaelsgatan 1.

OLD JAMAICA R H U M |
från Holm-PitOU & G:o serveras å alla hotell och rest

tIHJWIJ.

f:50 (profkort å 1:50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
i°,-^ k.'"beräknadt) fås ett dussin kabinettskort.

lla 4 c,„ j» <nilv"l Ni ha ett godt kort i rörenincj med billigt pris. Vänd Eder då till

5Herman Lindeli
Specialaffär

« för

Ij\rtist- textmaterial.
i Apparater & mönster

för Glödritning.
Mönster m. m.

for löfsåpning.

ATELI eit rv -"ss»
Glogatan 3
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DD/l/ICP PFtUFT k: Alexancersgatan 34.
DnUULn Unnrr, Km . Fabiansgaran 14.

Största specialaffär i Lampor. Husgerads- é Köåsartikfar.
"Engelska 3ärnsängar & Madrasser, järnvägnar, ffadkar m m.
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SOCIETETSHUSET.
Onsdagen den 11 December kl. 8 e. m.

konsert & )\jtonJöreställr\ing.
"Program

('onradi.

Waldteufel
Berlin wie es weint
An dich. vals . .
Mazurka Schubert,
Frk. Cilly Oraszy, tysk ungersk sångerska.

ISoulier Bouchet, duettists excentric.-'

| Frk Anna Hofmann, chansonett

|Herr LudvigTellheim, Wiener kuplettsångare.
Tre systrar Brianzo, national dansöser
Frk Dina-Belle, chansonette.

PÄ U S
Wachtpärade
Heinzelmännchen

Eileiberg.
Eilenberg

Fr. Suzanne Leconta, snabbuiålarinna. En
bild erhåller den person gratis hvilken
innehar den numreradeplats fr. Leconte
skrifver pä bilden.

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

Frk. Dina-Belle, chausonette.
Frk. Anna Hofmann, chansonett.
Soulier-Bouchet, duettists excentnes

M:lie Cllly Oraszy tysk-ungersk sångerska
Herr LudvigTellheim, Wiener kuplettsängare

Tre systrar Brianzo, national dansöser
Slutmarsch.

Ändringar af programmet lörbehå/les.

K. Jokelas Sk
0. Henriksgatan 3

Utländska é Inhems

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001.

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

importerade från l:sta
klas3ens firmor.

€xtra/in )\rrak.s Punsch.
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

och Likörer.

ädderia//är
Telef. 3333,

ka Noiweautés

ing. Info. Hartw
Hnsingiors^ÄTexanaersg^6. Rj

Mineralvattenfabr

Telefon 169

Ständigt lager af
SQTVATTENIS.

asß-Bmsm-mssS.

Sadelmakare & Tapetserare affär
13 Lilla Eobertsgatan 13. Telef. 1956.|

Förfärdigar på beställning allaj tillR
yrket hörande arbeten såsom Seltyg,URese-artiklar, Madrasser, Fotografiapparat-0
fodral m. m. m. m. samt försäljerfår-g
diga arbeten af egen tillvärkning tillB
de billigastepris. Reparationer mot-1|
tagas billigt.

Hör-
m. n

Sadelmak
V. Pirskanen.
are & tapetserare

Min son, spar ickepå annonser och
du skall icke förlora därpå.

Franklir,

Annonser

„<3?rocjram-%BlaåQt"
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

nonsören vid tillsägelse.
Taxa och uppgifter gratis.

Vänd eder då alltid vid annonsering till
Finlands enda

Annonsbyrå,
där Edra annonser billigt, bekvämt och

noggrant ombesörjas.

Programbladet
\r en afde förmånligasteannonstidningarna ilandet,
'tor Spridning bland den nbjeslystna och såledesäf-
en köpstarka allmänheten. Ytterst billiga annons-
\fqifter! Sändes gratis till alla annonsörer. Läs-
mmmer iLaurents urbutiker och genom kolportörer.
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Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexandersgatanN:o U,

SOCIETETSHUSET.
Torsdagen d. 12 Dec. kl. 8 e. m

V\onsert & )\jtor\JörestäUnirtg.
Eechner

<Program
Marsch Parisienne, ny . .
Braun öder Blond, vals
Toreadore

Waldteufel
Rubinstein.

Frk. Cilly Oraszy tysk-ungersk sångerska
Soulier-BOUChet, due.tiists excentncs

Frk. Anna Hofmann, caansouett.

Herr Ludvig Tellheim, förnämsta Wjener-
kuplettsångare.

Tre systrar Brianzo, national-daiisöser
Frk. Dina-Belle, chansonette.

PAUS
Gavotte, „Henri IV," ny
Sang Hongrois, ny . . Eechner.

Eechner
Fr. Suzanne Leconta, snabbmåiannna, En

bild erhåller den person gratis hvilken
innehar den numrerade plats fr. Leconte
skrifver pä bilden.

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

Fr. Dina-Belle, ctiansonette

IFrk. Anna Hofmann, chansonett.

J Soulier Bouchet, duettistes excentrics
M:lle Cilly Oraszy tysk-ungersk sångerska

Herr Ludvig Tellheim, Wiener kupiettsängare J
Tre systrar Brianzq, national dansöser.
Slutmarsch, Joyese Eechner
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Angbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92

Kontorsboksfabnk,Linjeringsanstalt, Bokbinderi,Kar-
& kartupp-tonage & Askfabrik. Atelier för plansch-

fordring, Reklamskyltarm. m,

Julutställning
hos Firma

H. Elimin,
9 Alexandersgatan 9

Att jagöppnatmatvaruhan-
del uti parti & minut Södra
Esplanadgatan 16. Därför får
jag rekommendera åt den ärade
allmänheten till billigaste pri-
ser:Bästa välkändaKnopio mat-
smör & färskt bordssmör. ost
och färska matägg,pahradt får-
& niiikött,grafsik &lax,bvass-
buk, nejonögon,mujkrom, salt
fläsk och fågelunder kalla års-
tiden ni. m.

SödraEsplanadgatan16.
Tel. 1967.

J. Wirtanen
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ullgarn!
Zefir- & Kastorgarn. Ma I

PARFYM, TYILAR, BYi7|
PAR, PCTSmTA, SILFVF.IiniL.I
AMYKitS. Mm OCfl KEMIKA- I
LIKli I.I.BILLIGAST& Rulltråd Barnkostymer, T

Strump'
dr:;ghandeln

Itestallninuar på all GLOGATAN 4

K. A. DAHLINnu i

Carl. Avg. Seelenbrandt
Försäljer Hotlev. iStockholm <.Vi. Sc-hunia-

rhers välkända Delikatess spis^^CmV^^^^
parti och

V. delikata

Rökta ags 0
likatesstr. Färsk Hummer, lefv. Hummer t vhvarje tisdagsmorgon, Friska Ostron pa beställning, Pommerska rökta Oåsbröat, röktasockersaltade Skinkor,friska gåskroppar lefvande gas-m m

Försäljningslokale

Saluhallarne N:o 18—20 & iO9— III
Telfon 1287

Ellen tammelin, Carl Bergroth.
Garn- och Stickningsaffär , „,„ _ , Alexandersgatan21.S. Esplanadgatan8. LiS5_
Välsorteradt lager af Ullgarner Stort välsorteradt lager af

samt Strumpor och Ylleunderklä- Rnnnander m m. lörFruntimmer, Her- Il UU9" U'
lar och Barn till billigaste priser. H RORI Och

Stickningsarbeten 3 A WVAIY&V
A^^^^^^^ÄAm*mm———m^M^—^—^—M^ull billigaste pris

Franska sjuk- och olycksfallsförsäkringsbolaget L'Urbaine
et la Seine

GENERALAGENTUR: HELSINGFORS
JMilxLaelssa-taxx 1

~i*Sk,j?si,lzz.si,-Ki. Salals. Tee.
Faraltan Salak Tee har försinutmärktaqva-

lité och finsi arom tillvunnit sigallmänt erkän-
nande ocli har a de senaste hygieniska och
världsutställningar erhållit de högsta utmär-
kelser.

JAVA-ASSAM
GedeponeoriiFabrksm:

Salak Tee lenmar den största ga.
hvarje köpareHfritt låta undersöka dess äkthet å härva-

laboratoriinn.',ll!|k Tee lörsälje- härstädes i parti och minut genom
undertecknad och hos nedanståendeåterförsäljare.

K.H. Brondin. Kr. Nyman. A. Holmström.
Axel I'ililgren. N. .Matrosor!'. Etholen & Isaksson.
N.A. Turdén. A. Johansson. I*. .liiskeläincn.

A. V. Henriksson.
KARL GOHLE

Norra Esplanadgatanoi^^^BOnderneemiM
förI'araßan salak Te<

<33refpapper
rikhaltigaste lager af utländska och inhemska sortei

linierade och olinieradc
Firmatryck utföres billigt

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL
Alexandersgatan lö.

Jouvin & C:o's Försäljning
världsberömda franska

Cognac, RomHANDSKAR
ochsäljas endast hos

LikörerW. TAHT
N. Esplanadg. 37

Gröhles gård.
Unionsgatan N:o 17
Hjelt & Lindgren.
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Pälsvaror.
Stort urval! j^illiga priser!
Ed. Fazer

Alexandersgatan 38.

Observera!
Begär alltid den för vintern 1895-1896

utkomna nya katalogen hvilken :;än-
des gratis o. franco.

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Ködbergsgatan9.

Butik Alexandersgatan 46.
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelöntatillvärkningar iparti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare er-hålla hög rabatt. Order från lands-orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren.!
5- O 1edert intresse torde ligga:
I" rsf Stt Kp? Eder Sveriska Teater Premie Obligationer garanterade ai|VJ Stockholms stad hvarigenom Ni bereder Eder tillfälle att möjligenerhålla
w större eller mindre penningebelopp. I1 I.)ec. dragningen är högsta vinst
1 § 30,000 kronor (Fmk 42,000)
g' £^° förutom 112 större och mindre vinster.
! rm . " 0b? !

,«
F!era d

J
raSninSar årligen. Ingen kapitalförlust emedan amor-

» »S terings (mlöse)värdet är högreän kontanta priset å dessa Obligationer hos_
V> undertecknad. Begär pnskuranter och prospekt hvilka tillsändas franco.* 3 .... teater Premie Obligationer försälj.s ständigt af undertecknad, så-_

*<«
",k°" ta" Pom Pa manadtliga afbetalningar (minsta afbetalning äJJ—

►— l-mk 2). Närmare mundtligen eller genom korresspondaDS ■
Obligationskontor. Åbe»+■ i3 genter af alla samhällsklasser antag mot god provision

O (I

c s* C3 »*

o
rf

macée

Mikaelsgatan 11

Billigaste försäljning
af In- & Utländska Ylle tricoter, chevio-
ter. byx- & paletåtyger. Kostymer för-
färdigas tillbilligastepriser,samt försälj-
nh^sif Tammerfors & Forssätyger bo-■ r X- tvaitn helvjle typ-er
OBS Vackra bomaceer från 45 penn
metern

Brunnsgatan N:o il, telefon 1749

E. LOFBERG

TOE

6. W.
Viner

Spirituösa
4 Wilhelmsgatan

Telefon 1803.

Hemgjorda papyrosser
i askar om 250 sta 2: 50 p.

100 st. å 1:25p.
a\'-~> 35 p,
M\-0

i
i »

hos iac öb Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35,

Telef.1388.

Nytt lager af

ÖrieatalisKa
Mattor, Broderier, Kamel'säckar, Draperier, etc etc
Miilielliesfiillninirar emotta

Boulevardsg. 19,
Telefon 83.

Alvin Johansén
Obs.! Moderata pr ser.

Ferd.Björklunds
Glas-, Spegel-

och

€£afvelram~
Mandel.

15 Alexandersgatan15
Telefon 158

S.A.

Sustaf Siref
Försäljningafallaslags

iaf egen tillverkning
Speciell för ömma fötter,
iWladimirsgatan i

Skodon

AriVdhlt HIN \H\ VleeharadShÖfdillg, ul'or Juridiska och attarsuppdrag; köper och säljeFaS
AUIUMl UUliil UllllllJuUllU, Helsingfors, Alexandersgatan N-o 52 " VardepapPer; ombesörjer patentansökningar och re-

gistrering af varumärken iFinland och de flesta andra land.

CO„wSyl


