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Telefon 2022.
Försäljer Spanska viner från världsfirman J. Ba-

:allé y C:o i jjarceloua till billigaste iiiser.
Productos Espanoles

Butik: V. Henriksgatan 18

Telefon 2022
"Vinerna ha Mlfvit undersökta rid Ifcforsunder9ökningsstation

för lifsmedel och befunnits vara renaoförfalskade"naturriner. Ana-
lyserna finnas till påseende, -
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KX7, 11 FörstaAteliern 1tr. upp. (.Vanliga priser. PnsbelöntiParis.) -nf\ rp>-% r~»i -q a tjiHl. Ob£llllDQl'2* Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). JUlUvlltAr" J
-

Jm *-» u **»■"■IWVI& Helsingfors, Alexandersgatan17.

yyiagasin
Qamfiappor, jacqueftcr, siéenvaror, ylletyger för

soirée, visit iRvaråagsåräßter. Ledig annonsplats.

Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa våra kända
specialiteter till innevarande saison.

Damskrädderi under utmärkt ledning.

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

Kontor KT.Masasinssataxi ]N":o 1.

J. H. WICKELS
IMålltL

ARRAkS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplömed'honneur) vidutställ-
ningeniBordeaux 1895.
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10 penni.

cxrogram-cSlaåei
Tidning för Helsingfors

J\aisaniemi Vardspus

Teatrar och Konserter./Bad\
/central\/ EG \

/ Varmlufts- o \^/ Basängbad Rekommenderas. \

Kägelbana
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. Rekommenderas.

N:o 96 Söndagen den 12 April

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 12 April 1896,

kl. 7,50 e. ra.
För tredje (32:dra) gången

Stackars limtliii.
Operett i3 akter. Musiken af Mtllöcker

Personerna
Vandergold, en rik amerikanare.Hr Henning.
Tobias Quikly, impressario...Hr Eiégo.
Professor Dryander . . .■. . .Hr Enström.
Harriet, hansniéoe medicinedoktorFru Castegren
Baron FrithiofGrisfoth, svensk ad-

Hr Uggla.ling
Ingeborg, hans kusin
Catalucci, tenor
Brostolone, italiensk bassångare

Fru Grunder
Hr Hansson.

från Hamburg . . .
Holmes, advokat
Billy, hofmästare) *'■, v AJonathan, kock hos \a,nder-
Molly, köksa J s° ld-

Hr Malmström
Hr Ahlbom.
fHr Beckman'Hr Castegren.

Diddle, i
Beckett,/ reporters
Hatton, J

(Hr Lindh.
<Hr Nyström
\

Miss Big, "I Frk Tschernichin.
Miss Flirt, Frk Gerasimowitsoli,
MISS Hunt, studentskor vidBo- Frk Stjagoff.
Miss Bly, stons universitet Frk Spennert.
Miss Grant, Frk Hellman.
Miss Pott, Frk Liljander.
En Sheriff Hr Malmström.
Gäster. Turister. Tjänare. Lakejer. Negrer. Kineser

Uppassare,
Händelsen tilldrager sig: l:sta akten iVandergoljls
palats iBoston; 2;dra akten i en af Monte Carlos

salonger; 3:dje akten på en sommarvillautanför
Newyork. Ivåradagar.

Fru Hilma Bruno
Pra Bruno tager om måndag afsked af Hel-

singfors publik efter att imyr än ett decennium
hafva varit en af svenska teaterns stödjepelare.
Förvisso skola alla vänner af l'ru lirunos eminenta
talang- mangrant infinna sig till nämnda föreställ-
ning, som tillika är hennes recett, för att än en
gång bringa den omtyckta konstnärinnan en väl-
förtjänt hyllning och ett uppriktigt tack förmång-
årigt arbete vid vår svenska scen. Det tomrum,
som med fru Brunos afgång från teatern, uppstår
i„stamtruppens" led kommer helt säkert länge att
göra sig märkbart.

SUOM. TEAATTERI.

Sunnuntaina Huhtikuun12 p:nä 1896
näytellään

Tanquerayn toinen vaimo.
(The Second mrs Tanqueray)-

4-näytöksinennäytelmä. Kirjoittanut Arthur W. Pinero,
Suomennos

Henkilöt

Aubrey Tanqueray BenjaminLeino,
Paula Kirsti Suonio.
Ellean Ilma Tähtinen

KnutWeckman.Cayley Drummle
Rouva Cortelyon MimmyLeino.
Kapteeni William Ardale Oskari Salo
Gordon Jayne, lääkäri Evert Suonio

Frank Scott, kuninkaallinen neuvos .KonradTallroth
Taavi Pesonen,Sir George Orreyed, parooni

Rouva Orreyed Olga Salo
Morse, palvelija Eino Salmela.

Ensimmäinen näytös herra Tanqueray'n luona Alba-
nyssa syksyllä; muut näytöksetherra Tanqueray'n

luona Highercoombessa keväällä.

Aika: nykyinen

Ovet avataankslo 7. Näytäntö alkaa k:lo 72 8 Ja
loppuu k:lo Val1'

*) Molly Gerda Grönberg

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10 e. m

Alla dagar

Aftonkonsert
Alla dagar TT A+ #* 1 TT a TO Yl

lYllUUdgbKUilbtJlU Wjener Damkapeiiet
från kl. 3 e. m. st OHT7V .A.H.25. från kl. 8 e. m.

1896.

Dekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader
m. fl. handslöjdalster. 'tillbehör för glödrit-
ning & snidning s. s. mfinster, färger, färnis-

sor, vax m. ni.
Beställninsar emottagasmed tacksamhet och ut-

föras till billigaste priser.

Finsk 3{onsfsföjel Ufsfänning.
Nlikaelsgatan I. Tel. 883.

du

AXEL PALMROOSSultana. Juho Wirtanens
SKOAFFÄR. '^7'l-nFiffa.r.

Lätt papyrosstobak a 70 p:ni
hos

Lager af fin» äkta VitlßPj
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemskaskodon,Prima

gummigaloscher,äkta Collanolja m. m.Ernst Bruno,

C-r^ ipv 1 11 M Fcnhnarln *31 Lstakl.Fotogr. atelier. Ele- -»* Iförhållande till arbetets
1 IVrPTIdH/IIJ CbpidlldUy. 01, gallta I)Orträtt ivisitkortsformat qvalité, obestridligen lägsta pri* — " -^J

* VAAVA^AAAj (Catams hus). qmläL pr dussin. sen iHelsingfors.

<
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HARALD WASASTJERNÅS Blomsterhandel, Boulevardsgatan I.

BODEGA ESPANOLA
JULIUS SJÖGREN

Mikaelsgatané Centrals hus.

Ylle- och frikofvaruaffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser.

Filharmoniska Sällskapets
73:dje Populära Konsert

Helsingfors.
Försäljning i parti och minut afendast äkta utländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

i Brandls-årsliuset.
Specialitet

Moderna
Filthattar

Tisdagen den 14 April 1896

Ju/försäkringsaktiebolaget 10 Fmk.
Silkeshattar

Program 20 Fmk
Väikatad förRe

parationer.1. Ouverture till op.,Elisab9thå
2. Malaguena ....
3. Maurisch^Trauermusik^^B4. Suite .I
PreludiumH

U}[os-zkowski
MMozart. ■

H' rnefelt.
Scherzo^^^lasrio. Finale

J2ifförsäfiringar & JSifränior. Barngarderoben.Billiga premier — liberala för-
säkringsvillkor.

Andante

PAUS. Unionsgatan 28.
Telefon 1968.1812" Ouverture Solenelie . . Tschaikowsky. ;

a) Cavatine I .. . fßaff.
b) Zigeunerweisenf tor Q \Barasate.

(Hr CKarles Gregorowitsch.)
< Hagelstams bokhandel. ►

Ojämförligtstörsta lager fransk literatur. CO

o

a

PAUS

IuijiscHöfsuMpÉuAßStinhSubskribera på'
176 vyer från hela vårt land i elfva häften k V

napolitaine et Napoli-
tame"

Abendlied, för stråkork
Fandango . . . .

Rubinstein,
Schumann,

Konst & Happerslianutil.^ Xaprawnik.
SO.GIETETSHUSET.

O R C Q S B O D E G A."
Ständigt välsorteradt lager af allt som till ett välord-

nadt korfmakeri hör.Unnas hos Goda, billiga viner serveras direkt' från fat.
Äkta viner på flaskor till afhemtning till moderataKonserten börjar kl, 7* 8 e. m.

I. NEUMANN. ORC U SFABRIK:
Hnmleberg K:o 5. Telefon 1334

Försäljningslokaler:
Trekanten 3 (Spennerts hus) tel. 933. Södra

Esplanadt/atan 2, telef. 928. Saluhal-
len 70-72.

frukost och aftonrestauration. Kallbuffet ala Ber-
lin och Servering a la carte hela dagen.

Öl på seidlar m. m.sKajanus.

11 jjästblir ilängden alltidbilligast.||
|| Köp alltid en ||

1EXCELSIOR" 1
s m̂askin.|

\ $$* ,^Mum\& \■
J. K. STARLEY & C:o COVENTRY.

C+oi»law anlade den första velolocipedfabrikenOlal Icy iEngland

Ofoplpw velocipedindustrins fad-r, bygde den
OldriOJj första låga velocipedeniverlden.

Otni«law'e valspråk är;
Oiariey S ait af det bästa.
Qtai*|p\#'Q Sover har allt sedan den först för-
Oldlloj O des imarknadenadopterats af verl-

jFinskaJärnsängsfabriken. 8
Enda specialaffär iFinland för

Järnsängar &Madrasser,^
■ Betydligt billigareän de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran,q>^ N:o 50 AlexandersgatanN:o 50. x
Emil Rehnberg. Q

aJsTObsT! Den kända reela, liberala^^^BJ
11 Axel Wiklund, m
|?p Generalagent och inne-^B% halvareafExcelsiorde-
"k poteniCentralpassagen

dens alla velocipedfabrikanter.
QtHl*|p\#'Q R°ver har 'c^e blott de bästa ma-
OldlICj O terialerna, utansaknaräfvenikon- Hjalmar Fellman

struktion sin like. Wladimirsg. 19
telefon löS.

tfiranéf i
_^»

— - — — B— " I __^ -^
__

An± i " alla dagar från kl. 1/a9 af origi- Obs! Matiné alla hels-
\JII#^l*fiE■£ «1IISftiS*€11« AltOnKOllSert na!Wienerdamorkestern, kallad fria dagar mellan kl.1&

J^ «»»"»" -*_x»»^ Wiener Schwalben. 3 e. m.

genom en af hufvudpersonerna, redak-
tör Linden, hvilken frän „Sveas Fana"
går igen iDet nya förslaget".

Deu anmärkningen torde nog träffa
hardt när på pricken, att af alla Det
unga Sveriges" författare är Per Staaffs
satirikern pir préférence. logen besit-
ter i lika hög grad som han uddhvass-
heten i repliken, träffsäkerheten och
koncentreringenikarakteristiken och

—
hvilket är hufvudsaken

— " den satiriska
blicken på lifvet och människorna.
Denna blick kan visserligen kyla och
stöta bort, och är pennan doppad iallt
för ettrigt gift, sä undgår den natur-
ligtvis icke att sticka och såra. Men
itider dådär ligger ..something rotten"
ibotten af samhällslifVet, hvilket den
offentliga diskussionen icke km eller
vill komma åt, när man ipressen op-
ponerar och polemiserar mot eu massa
missriktningar och skefheten på ytan
utan att kunna träffa själfva grundor-
saken, systemet, då kan satirikern fylla
en samhällsuppfo3trande roll.

lan älven humorn ett vidt spelrum i
intrigen och karakteristiken, och under
beskheten vaggar godmodigheten eller
kanske rättare det goda hjärtat, och
man märker att öfver den mun, som
säger en bitter sanning, spelar äfven
ett godt leende.

utöfvar. Den lotten att prestera ett
gagnande lifsvärk och ändå varaokänd
eller af få känd delar han med tusen-
den af sina kolleger. Men ett före-
träde har han framför många af dem:
en stor och mångsidig journalistiskbe-
gåfrnng, hvartill kommer en på sä godt
som alla områden af detta vidtomfat-
tande arbetsfält förvärfvad erfarenhet

Per Staaff.
Vasateaterns senastenyhet Det stora

förslaget" har säger Stockholmstidnin-
gen nHvad nytt", ånyo riktat uppmärk-
samheten på en författare af hvad vi
en gång och det för ej länge sedan
kallade Det unga Sverige-', hvilken
nu på någon tid icke låtit höraaf sig.
Det är nu tre år sedan Staaff uppträdde
inför en större allmänhet som drama-
tisk författare, och äfven den gången
på Vasateatern där år 1893 en liten
pjes med titeln ..Råttfällan" gick öfver
scenen. Aret förut hade på Djurgårds-
teatern spelats hans 3-akts lustspel
»Detektiven", och år 1891 uppförde?
på Dramatiska teatern Ett lysande
parti". Och efter som vi nu en gång
äro i färd med att gå kräftgångenbort
igenom tiden, så Vilja vi anföra ännu
ett af Staafis tidigare sceniska arbeten-Sveas Fana", hvilket år 1888 gick
öfver Dramatiska teaterns scen.

Man torde kunna, utan att öfverträda
diskretionens råmärken, säga att detta
drag iStaaffs författarskaphar sin mot-
svarighet ihans personlighet.

Det sympatiska ihans författarelynne
träder g.mska tydligt tillmötes inågra
af hans tidigare arbeten för scenen,
exempelvis hans 1887 å Södra teatern
uppförda Eg sommarsaga", hvarmed
han väl försfa gången fäste en allmän-
nare uppmärksamhet vid sin penna.

och rutin
Ar 1882 inträdde han efter afslutade

akademiska studier
—

han är fil. kand.— som medarbetare iStockholms Dag-
blad, där han nästan oafbrutet värkade
ända till dess han 1893 öfvergick till
Dagens Nyheter, livars redaktion han
nu tillhör.

Knappast något gebit af tidnings-
mannavärksamhet har därunder blifvit
honom främmande, ehuru han hufvud-
sakligen värkat som teater- och litera-
turanmälare samt som riksdagsreferent.
Det stora förslaget" förråder äfven
intryck och iakttagelser från sistnämda
värksamhet.

TilU dato har Staaff skritvit nio ori-
ginalarbeten för pcenen, däri ej inbe-
räknade åtskilliga nyårspjeser vidPubli-
cistklubbens årsfester, hvarjämte han
förscenen värkstält flera öfversättningar.

Vi stanna här, ty i det sistnämda
stycket finna vi en osöktjämförelsepunkt
med den senaste nyheten på Vasatea-
tern. Begge dessa komedier ha näm-ligen karakteren afpolitiskasatirer, och
de ha dessutom ett inbördes samband

Meo Staaff är en allt för habil och
rutinerad teaterförfattare för att ej för-
stå, att satiren enbart skulle värka allt
för starkt och afskräckande från sce-
nen, d. v. s. med andra ord, att den
skulle värka okonstnärli^t. Därför ger

Men den del af Staalfs värksamhet,
30m minst faller under publikens upp
märksamhet och domvärjo är den som
utgör hans egentligayrke,tidningsman-
nens, och hvilket han likväl dagligdags

-*+""+-

gli'LJfiLl»^. S S^ M^ Tfe W är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Atelier.
y XjL JL JCi ij JH. Mji MMj 1 ganta och omsorgsfullt retouscheracie visitkort. För blott Fmk

Ett wätfljordt arbeta behöfver jokfi vara färenadt medGlogatan 3
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GEIMIAXIA "«a STAMER.
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AO Spprk

\^P^ -
Skilnaden -t! T. 70.
Alexandersg. 36,

T. 71.

Stort & välsorterat lager

Velocipedfillbehör
& SYMASKINER
hos Fritz Schröder.

Helsingfors— Åbo.
N. Espl.g. 37.

Obs.!>Tauinann's utmärkta
fabrikat.

Parakan Salak Tee
ifrån

Parakan Salak Tee Onderneming Java Assam

VpsV

JAVA-ASSAM
GedeponeerdFabiksm;

Säljas i de flesta välsorterade kolonialvaruaffärer
härstädes

Parakan Salak Tee
I. Absolut kemiskt rent, fritt från alla för

hälsan skadliga beståndsdel?r, aromatiskt och väl-
smakande.

II Största garanti för ren oförfalskadvara,
säljes ioriginal förpackning pr x/io. Va). V4» Va kilo.

Obs.! NETTO VIGT!!
111. Äkta Parakan Salak Tee erhålles endast

genom undertecknads parti- och minutförsäljning vid
Norra Esplanadgatan 37.

KARL G Ö H LE.
Generalagent för Finland & Ryssland,

p
CHAMPAGNE.

tjmill
Tdqualité exquise, Reeolte 1850K:

I Renault & Go,I
fe*

CÖGNJIG

I P
"^serveras å alla förstad
g klassens restauranter. K

MPitilirrpii orr eriuine rra ŝ punsch
LiL' Ull Guldmedalj i Paris 1889.
B3-V *'J1" # 5

Gambrini Restaurant.

■- ;
"r ■' "^'

jN€C£C"~
Velocipederna blifva för säsongen

1896 på grund af

Clegant utstyrsel,
<fflioöernaste Ronstrußtion,

Garanterad siyrßa,
cJiilhga pnssr

mest eftersökta och lättast försålda, hvarför be-
nägna order i tid torde insändas.

Begär vår nya illustrerade priskurant. Alla
slags råmaterial och tillbehör till marknadens
lägsta pris

JOHN TOURUNNEN & C:o.
Helsingfors. Wiborg

OBS.! Hvar och en, som af oss köper velociped,
är gratis olycksfallförsäkrad för
Fmk 5,000.

Ledig annonsplats.

J. C. Hfaexmontan \>. 0C- -i
innehafvare: E. Nyberg. Vlf^r ÖC

Franska sjuk- och olycksfallsförsäkringsbolaget

LTitahi et la Seine.
Generalagentur: Helsingfors,

Mils.aelsgatai 1.

B

p

"Franska Lifforsäkringsbolaget

L^Urtoaine.
Carl Jergroth.

Alexandersgatan 21.
T. 750.

Stort välsorteradt lager af
Cognac,

Rom och
Likörer

såväl på originalflaskor som litervis
från fat.

Generalagenturen Helsingfors,
Mikaelsgatan 1

■pi 1 1 -g-» II Efter utländskt mönster serveras direkt frän fat FII TCI ir .. ... .. _,Bsiilaiiail-lfaiißllßl bibkbsia qé rhenska viner m. B.
' " SKA j» sJi^å75 p. per Seidel (Schop en)

en
>

CD

u5O,(f

*: vill Ni

Notiser.
— Edvard Wilhelmsson. Vi på-

minna ytterligare om konserten idag
kl. 5 e. m. i Brandkårshuset till för-
mån för Hr E. Wilhelmsrfon och fästa
publikens uppmärksamhet vid det ut-
märkta programmet.

— Sven Scholander har i Berlin
för ntsåldt hus konserterat flera gån-
ger. Den 24 mars medvärkade han
vid en stor välgörenhetskonsertiHam-
burg, där lian därpå den 28 gaf en
egen konsert. Tisdagen den 31 mars
återkom han till Köpenhamnmen nöd-
gades på grund af opasslighet kvar-
stanna där.

Hans Tysklandsturné har varitihög-
grad minnesvik. Hos kejsaren sjöng
Scholander blott en gång. Meningen
var. att han skulle gifvit en andra
soaré på hofvet, men då kejsaren fick
veta, att Scholander annonserat en of-
fentligkonsert, sändehangenaståterbud.

Till sommaren ämnar den svenske
trubaduren med sin hustru företagaen

konsertresa till åtskilliga badorter:
Scheveningen, Ostende, Karlsbad, Wies-
baden o. 8. v. Till nästa vinter äm-
nar han på allvar taga itu med Tysk-
land. Han tänker begynnamed Berlin
och sedan fortsätta iLeipzig.Dresden.
Frankfurt am Main, München. Köln.
Wien, och på våren tänker han besöka
London

Eepertoaren skall förökas med en
rad förträffliga tyska sånger, som han
samlat. Bland annat har Scholander
funnit på några sånger af Mozart, som
passa honom utmärkt, samt åtskilliga
visor af Weber, som specielt äro skrifna
för luta.

— Fröken Sigrid Lindberg, den
talangfulla unga violinisten, hvars fö-
restående uppträdande iKöpenhamnvi
omnämnde i förra numret, har nu lå-
tit höra sig där å en konsert, gifven
af sångerskan fru Hulda Hedeman, som
lärt känna fröken Lindberg i Paris.
Fröken Lindbergh uppträdande i den
danska hufvudstaden var en värklig
succés. Hon spelade å konserten Tar-
tinis G-mollsonat, Berceuse af Cvi och
Adagio af Franz Ries. Alla tidningar
på platsen yttra sig mycket fördelak-

tigt om den unga konstnärinnan, hvars
rena intonation, stora ton, lifliga och
intelligenta föredrag berömmas. Frö-
ken Lindberg var undor vistandet i
Köpenhamn mycket omhuldadimusi-
kaliska familjer och blef af flera så-
dana inbjuden att gästa hos dem isom-
mar, då fröken L. torde komma att
spela å de stora Tivolikonserterna. Upp-
manad att nu låta höra sig vidare i
Köpenhamn, måste hon därifrån afstå
för att skynda till Paris, där hon yt-
terligare utbildar sig i konsten under
professor Berthiliers ledning.

— Fru Emma Berguppträddeden
16 mars för sista gången å Eldorado-
teatern iKristiania vidFröbergskasäll-
skapet som Ymn-Yum i Mikadon il.
Den omtyckta svenska konstnärinnan
fick, säger Aftonposten, under aftonens
lopp röna det lifligaste erkännande och
blef vid ridåns fall efcer sista akten
upprepade gånger framkallad af den
animeradepubliken.

— Fm Anna Norrie har nu åter-
kommit till Köpenhamn efter sitt fram-

gångsrika tyska gästspel och skulle an-
nandag påsk å Folketeatret sjunga Eu-
rydices parti i Orfeus iunderjorden".

— En intressant dramatisk no-
vität blir Berlins teaterpublik i den
snaraste framtiden i tillfälle att lära
känna. Direktör Adolph Ernst skall
nämligen arrangera en välgörenhets-
matinée, hvarvid ett nytt arbeteFraue-
nfrage" af fröken Elsa vonSchabelsky
för första gången skalluppföras. Styc-
ket är en blodig och egenartad satir
öfver bestående samhällsförhållanden.
De talrika rollerna i
skola besättas med de förnämsta kraf-
terna från Berlins olika teatrar.

— Holger Drachman's sagospel,
rDet var en gäng", hvilket var afsedt
att uppföras under denna vår a rLes-
sing-Theater" iBerlin, kommer enligt
öfverenskommelse med författaren att
spelas först i början af nästa saison.

o p

» "

p*
ersa

srofkort in 1:50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort,
ha ett godt kort i föreningmed billigt pris. Vänd Eder då till

% I r< IIfr Et 1W
Glogatan 3
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K. Jokelas Skrädderia//är
Ö. Henriksgatan 3. Telef. 1333,

Utländska <& Inhemska Nouveautés.

Qua<lrant's"A. f. EklundIC:o
Vin-ochSpirituösa-

Handel.
Skilnadsgatan 19.

Telefon 310.

G. F. Sktamns
B©pot &

N. Magasinsgatan N:o 7. Telef. 1226,
där Edra annonser billigt, bekvämt och nog-

grant ombesörjas.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

Alexandersgratan N:o 11.

SSrirSK- _.-_ . - N2281.'■■■_"

Hemgjorda papyrosser
* »
iaskar om 250 sta 2:50 p

st. å 1:25 p.
H^ft^öst. å 35 p

MW st a 15 n.* »
hos Jacob Reincke,

35 N. Esplanadgatan 35,
Telef.1388.

Affären upphör!
OrientaliskaKg^MW^ Artiklar

YL & Slutrealiseras!
BoulcTardsg. 1!).

Telefon 83.
Alvin Johansén

SOCIETETSHUSET.

Söndagen den 12 April kl. 5 e. m

y\^afiné.
Entré 5O p

Program

Marsch
Idylle, vals Waldteufel,
Geschwister Victoria, sång- och dansduettister.

4. Lemonska Damqvintetten, 5 damer, svenska
konsertsångerskor.

l:sta sopran fru E. Lemon, l:sta alt frk. V. Lundqvist, 2:dra alt
frk. E. Andersson, lista alt frk. L. Norén, 2:dra alt frk,E. Linden.
5. Balletsällskapet Peres, 6 damer. Karaktärs-,

national- och balettdansöser
6, Waldconcert Eilenberg,
7. Herr Otto Charlie, som professor ihögre sa-

longmagie, antispiritist och illusionist
9. Slutmarsch.

Åndrmg af programmet iörbehålles.

Helsingfors

Lack & Politur
Rekommenderas,

Fabrik: 17 Mikaelsgatan 17,

Annonsera

<&rogratn6laée t"

t »

s^M^
WTå

jv *>
Generalagent för Finland, för lir-«»mofna Rude-Whiteworths i Coventry och 5<» Claes & Flentjes iMiililhausen velocipeder.*<

>♥ Högbergsgatan 30. Telefon 1298.
*

I TA Neooius. |
i§i§§i§§l§i§li§§ll§i§ll§f§f§§§§*

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

Hödbergsgatan9.

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus. .

och

cKafvelram"Rekommenderar sina prisbelönta
tillyärkningar i parti och minut till
billigaste priser, återförsäljare er-
hålla hög rabatt. Order frän lands-
orten expedieras prompt.

Ranéd.
15 Alexandersgatan15C. E. Lindgren Telefon 158.

Fredr, Edv. Ekberg.
Bageri& Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors.

Äggfärger,
Fruktgeleer,

Fläckstift,
Äggtvål,

Parfymer,
Stärkelse m. m

K. A. Dahlins
Ledig annonsplats

Droghandel.
Glogatan 4

H:fors 1896. Huvudstadsbladets ~Saa. Tryckeri.

0.ÖLÄNDER

Skilnadstorget 2.
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Min son, spar icke på annonser och
du skall icke förloradärpå.

Franklin

Annonser
emottagas af

pnska Celegrambyråns

j\nnonsa/delning
N. Magasinsg. N;o 7. Telef. 1226, till

al'fa jordens tidningar utan undantag.

Tidningarnas egna pris och vilkor
Ett enda manuskript!
Ett enda betalningsställe!
Annonskontroll!
Annonserna afhämtas gratis hos

annonsören vid tillsägelse.
Taxa och uppgifter gratis.

Vänd eder alltid vid annonsering til
Finlands enda

Annonsbyrå,

dSrefpapper
rikhaltigaste lagerafutländskaochinhem-

ska sorter, lmierade och olinierade.
Firmatryck utföres billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL
Alexandersgatan 15.

3
IB
a
3

SOCIETETSHUSET.
Söndagen den 12 April kl. 8 e. m

konsert & )\JtonJöreställning.
Program

Weis.ienbornLåndliche Bilder
Vals " " Waldteufel.
Alla stella confldente Robandi.
Herr Otto Charlie, som professor i högre sa-

longmagie, antispiritist och illusionist.
Geschwister Victoria, sång- och dansduettister.
Lemonska damqvintetten, 5 damer, svenska

konsertsångerskor.
l:sta sopran fru E. Lemon, l:sta alt frk. V. Lundqvist, 2:dra alt
frk.E. Andersson. l:sta alt frk. L. Norén, 2:dra alt frk. É. Linden.
7. Ballet Peres, 6 damer, national-, karaktärs- &

balletdansöser.
PAUS.

Löwenjagd . . . . . . . . .Kätting.
Herr Otto Charlie^ventolwwisWtief^in^^kaniska dockoißBebe-roseH Dellinger
Lemonska damqvintetten,
Geschwister Victoria, sång- och dansduettister,
Ballet Peres, 6 damer.
Slutmarsch.

Entré Imark, länstol 1:50

Ändring af programmet förbehål/es.
Sexor å laHasselbacken serveras 1mat-

salen å 2:50 prix flxe.

Angbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-

tonage & Askfabrik, Atelier för plansch- & kartupp-fodring, fieklamskyltar m. m,

Mrkopp 4t

Velociped
f^epar.

RS,

'Cleganta spetsar, band
-Li och sidentyger billigt

hos Firma

H.Ellmin.
9 Alexandersgatan 9.

ÄflVflht IHW CTiMI IMP VieehåradShöfding-, Utf JUffSka ° Ch affärsuPPdr^ köper och säljer aktier
flllYnfl i 1 ilinili.l \\\l ■_.. ■ , Ä

, och värdepapper; ombesörjer patentansökningar och re-UUfUliUl UUllil UfnililUUllU, Helsingfors, Alexandersgatan N:o 62 gistrering af varumärken iFinland och de Hesta andra land.


