
Specialitet: Delikatess Spis- och ] Ludvi g
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TeMon f Mnbaveri- och konditori tuiverk-

Knäckebröd af flere slag samt die V^" ÅN(iRA(IFRI n32
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tetiska brödsorter.
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Programbladet
Tidning för Helsingfors

FÖRSTRÖMS CAFE,
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.

Dagligen omväxlande frukosträtter.
MIEBAG från.2—5 e.m.a. 1:EO.

Soupers a la carte,

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

_A.teller för jsoträtterf.n.g1.
Förlagaf fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
Förlagaf finska vyer.

Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 284.

1894N:o 79. Söndagen den 8 April

SVENSKA TEATERN.
Fru Julia Håkanssons och Herr Tore

Svennbergs gästspel,

Söndagen den 8 April 1894
För 2:dra gången:]

En som men inte gifter sig med.
Komedii on akt af PaulAlexis. Öfversättning

af A. Berndtson.

Personerna

Eugéne Savignac
Georges Maurel .
Ailrirnne

Hr Svedberg.„ Svennberg.
Fru Håkansson„ Bruno.

„ Preclit.
Berthe
Constance

2:dra gången

Utan präst.
Skådespeli3 akter af Gustaf von Numer»

Personerna
Brukspatron Stålbom . . . .
Brukspatronessan
Adolf Stålbom, deras son
FrökenStålbom, deras dotter
Prosten
FrökenHarpesträng.
En ung officer . . .
FrökenBergfelt. . .
MadamBergqvist . .
Hanna, hennes dotter
MadamLundqvist. .
Ström,kusk . . . .

Börjaskl. 7,80 e. in

Hr Malmström
Fr. Loenbom.
Hr Svennberg.
Fru Bruno.
Hr Enberg.
Fru Bränder.
Hr Wetzer.
Fr. Granqvist.
Fru Precht.

Håkansson
Salzenstein,

Ja

C
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:■ GöteZarg.

Hr Tore Svennberg

Georges Maurel

En som man inte gifter sig med"
och

Adolf

Utan präst'

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Huhtikuun 8 p:nä 1894

näytell&an

51 ratta ifieiDii.(Efter femtio år).
Jäläytöksinen näytelmä proloogilla. Kirjoittanut

Z. Topelius. Suomentanut Knsimir Leino.

Proloogin henkilöt
Kuningas Gustaf 111 I
Parooni Magnus Drakenh.jelm, ku-^B

Axel Ahlberg.

ninkaallinenkamariherra'28 vt..") — —
ParooniGustafDrakenlijelm,eversti

suomalaisessarykmentissä30 v.J^arl^HahMKreivinua Höpken, kiiniuKuuaTrijß
Kirsti Sainioylimiiinen kamari-rouva . . .

Ebba Reutercrona. kuningattaren
liovineiti 19 v

IjisettoStröm, lianenpalvßliis-neij
tonsa 20 v

Ensimäinen \
Toinen [ maski
Kolmas
Noija

Maskeja.
(Tapahtuu:Hagan linnassa v.

Näytelmän henkilöt
ParooniMagimsDrakenhjelm78v. ") -
Lisette Hallström, hanen emän-

slutas kl. omkr. 10 e. m

CHARLES RUS & C:o:IKlassens Fotografiatelier. N. Esplanadg. 31, 1 tr. upp.

Katri Rantio,

.Naemi Kahilainen,
( xvleksisEautio.
'. TaaviPesonen.
\ Knut Veckman,.Olga Salo.

1788)

Naemi Kahilainen.
Sebastian I1.-illsi röm,Liseti.-npöikH^^^^^^^H

Rautakylän pehtori, 40 v. . . .Hemmo Kallie
Rouva Hjelm, 69 v ■ Katri Rautiog
Lotte11

tvtär. l!i HRichanWon^ahlen^äppi^J^vrOskariSalo.
Tuomas, rouva Hjelm'in kuski. .Emil Falck.

(Tapahtuu: Eautakvlän kartanossa Näsijarven ran-
nalla v. 1838.)

ADOLF LINDFORS,) Magnus Drakenlijelnnna vierailec

/n||||sl<rädderiEtablissement

ißE^w

J. H. WICKEL
Vinhandel.

Wp Aktiebolaget \^- cftrraßs €$unscfi
prisbelöntpå många uställningar,sist på världs.

utställningen i Chicago.

Guldmedalj 1890,

COMTORI CåTAM^^MSexor & supéer till olika pris. Prima varor

"— «"! 111111 1 111 Illil1111111111U1 111IM1111 1111111"►—"— «" 11lli:i:iIlilll1 1 111 1 I1 1 1I1111111111 111 1111 1II!♥►»-"

Lifför^äkringsKontor: ri et tf Brand-JE . Cr t/»y
"^* Esplanadgatan 33

-,** J. N. Öar länder.

S:oléacß!
Dessa utmärkta viner, hvilka såsom bekant

användas vid utländskakurorter såsom synner-
ligen halsostärkande och därjämte mycketpris-
billiga, serveras numera å al/a fina kaféer och
restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus

ff Helsingfors Nya Lånebibliotek. |
Armegatan12,

i? KÖREÅD AF 11
|Modärn Skönliteratur|

har blifvit ökadt och kompletteradt.
ii En ny Ofyersiktlig Katalog erliållea gratis, jj

Telefon.

Mj\ fil A fl V Blffl1 BUffIPTI framhåller sitt rikhaltiga lager i SIDEN & YLLEVARORåiilll iiiiii äfvensomx ELEGANTA KAPPOR.
. "Wl W: "S*! IB' 5J W-l W V SAI " WÄI 5R 2!Da,aaa.slx.l*£lc3.c3.©l*± under ledning af framstående Wienerdirectris.

ålpli?j$ låt1
Rekommenderas

Högbergsgatan 32. Telefon 1062,

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors.

ANDREA LÖNNGREN.

JMode- ocp Dh?epse-pandet
22 Hog-Toerg-sg-a.ta.irL 22



|JULIUS SJÖGREN |
J* Mikaelsgatan 4. Centralshus. |J^
\ Ylle- och frikoivarttaffär. \
?* Välsorteradtlag-er. Billigapriser. *i

kifförsäkringsahlicbolagd
KaleYa,

JSifförsäßringar & £if räntor.
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'Urlbaine är
fortfarande det enda bolag,som med-
delar uppskjutna livförsäkringar att
vid 21 års ålder träda ikraft utan
alla förbehåll redan åt barn från
det första lefnadsåret.

(Bart von <3%norring,
Kontor: Mikaelsgatan 1.

Nya Drogeri 3E3C andelu!

o
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-fr- Miehaelsgatan1. -4-*— ■
Parti- och minutförsäljning af alla siags droger, kemikalier, Far

maceut: kärl & redskap, Gummi-varor etc. till billiga priser.

CAFÉ DU NORD.
SofiogJiian 2.

Undertecknad som nyligen öfvertagitnämnda affär, rekom-
menderar sig med goda varor och billiga priser.

Obs. t Smörgåsbord och å la carte serveras hela'dagen. —
God nyjusteradBillard.

(*'. Jitomqvtsf.

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Tisdagen den 10 April.

Program

Ouverture Im Friihling" Golamark

Förspel till op. Loreley' . . .Bruch

Konsert N:o 2 för pianoforte. . d'Albert.
(Herr W. H. Dayas)

Hamlet", fantasie Tscliaikotvskij.

PAUS,

WagnerOuverture till op. Eienzi

Hexentänze, för violin Paganini.
(Herr Willy Burmester)

Hos bergstrollen Grieg.

Polonaise Chopin.

*"^^^^^p^*

r~

\ yS \

Undervisning ipianospel nedSX? ŷ-^^
Q r r Albertsgatan 17.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors

Försäljningiparti ochminutal'endast äkta utländska

WINER &l
SPIRITUÖSA

m
COGNAC

Hiirtiiiiimi Fils Frores
COGNAC

_9 i

~\

Ledig annonsplats.

W-Wi

SOCIETETSHUSET.
dagligen

Middags-Konsert
af Schmidtska Kapellet

fr. 3—5 e. m

*K OBS.! Vid arrangerandet af större till-
fel ställningar såsom middagar, soupeer etc.

erhålles musik af E. Schmidfs kapellutan
skild afgift.

f,■'v -ÄCK : Mft -:'-Å i -:<'ijk -;v * WMå.
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Brefkort från Berlin
d. IApril 1894,

Ibsens Ett dockhem" iBerlin är
länge sedan ingen nyhet, men väl har
manidessa dagar haft tillfälle att se en
ny framställning af Noras likasvåra som
tacksamma, roll, hvilken i Barnays
Berliner-Theater" utförts af fru
Auguste Präsch— Grevenberg från Mlin-
chen.
Ibörjan af 80-talet fingo berlinarne

första gången göra bekantskap med
Nora genom fru NiemaimiLautenburgs
Besidenz-teater, och sedan dess ha flere
framstående artister på denna karaktär
pröfvat sina krafter: vi ha t. ex. Ag-
nes Sorma iDeutsches Theater och
senast i julas den berömda italienska
skådespelerskan Eleonora Duse. Men
icke ens för den sistnämnda behöfver
fru Prasch-Grevenberg träda tillbaka,
och hon hade det företrädet framför
sydlandskan att hafva bättre förstått
Ibsen, att hafva skapat en värkligt
nordisk kvinnotyp — försåvidt man
äljes kan kalla Nora en typisk karaktär.

Eedan i första akten förstod fru
Prasch-Grevenberg att antyda den ner-
vositet, den oro, som hvilar öfverNora
dels på grund af den ännu ej klar-
gjorda disharmonien genom olikheten i

detta äktenskap, dels på grund af den
växande ångesten för att hennes fromma
svek skall bli upptäckt. Särskildt må
framhållas hennes fina, skiftningsrika
spel iförsta aktens samtal med Krog-
stad samt den följandescenen med man-
nen, då han bryter stafven öfver iör-
falskaren. Af ypperlig värkan var
också andra aktens dialogmed doktor
Eank — en psykologisk finhet från
författarens sida som kräfver en stor
scenisk talang för att komma till sin
fulla rätt,

Ide båda första akterna var olik-
heten mellan hennes spel och den ita-
lienska konstnärinnans oväsentlig,men
den framträdde så mycket starkare i
den sista aktens stora uppgörelse med
mannen. Eleonora Duse visade sig här
såsom den öfverlägsna naturen, den
kränkta kvinnan, som kräfver ut sin
rätt och bryter med allt det förflutna;
fru Prasch-Grevenberg varden mognade,
men lugna kvinnan, som besluter att
genom eget arbete och egen luttring
slå en brygga mellan det förflutna och
det tillkommande. Dramats upplösning
kan berättiga till båda uppfattningar-
na, och ialla händelser var det hos
dem båda en konsekvent genomförd
karaktärsframställning' af hög rang.
Och så till vida var den tyska presta-
tionen större, som den värkade med
mindre kraftiga medelidet yttre. Men

hos båda glömde man, att det var ett
främmande språk: det var hvarken ita-
lienska eller tyska ord — det var den
mjuka, skiftande kvinnostämman, ge-
nomlöpande kela skalan af stridiga
känslor och dämpade lidelser.

Thomas.

Teaternytt från Paris.
De franska teaterförfattarna tyckas

ej ha legat på latsidan under den se-
naste tiden. Många nya teaterstycken
vänta för närvarande på att framvisas
irampbelysning. Bland dessa äro att
nämna Jules Lemaitres treaktskomedi
Le Pardon", som på Théåtre Francaisskall bli den första nyheten efter Pail-
lerons skådespel Les cabotins", hvil-
ket fortfarande gifves för fulla hus.
ILes cabotins" utföres i förbigående
sagdt den roll, som skrefs förCoquelin
ainé, af den unge komikern de Feraudy
på ett sätt, som kritiken finner als ej
underlägset hvad man kunnat vänta af
Coquelin.

Jules Lemaitrcs närmast föregående
pjes blef refuserad af Théåtre Francais
och har sedan ej hörts af. Att han

ej förlorat modet, visar han genom att
några månader efter nederlaget ha ett
nytt stycke färdigt. Le Pardon" har
endast tre roller, hvilka skola utföras
af Worms och damerna Bartet och Ba-
retta.

Henri Lavedan, hvars skådespelLe
prince d'Avres" nådde mer än hundra
representationeriföljd,inöfvar på Ode-
onteatern en ny komedi, Les deux no-
blesses" kallad.

Åf Jean Richepin skall Théåtre Fran-
?ais uppföra ett nytt skådespel, Vive
la joie".

Ett dockhem" kommer att uppföras
på Vaudeville den 9 april.

Den bekante tragiske skådespelaren
Monnet-Sully — Théatre Frangais' he-
ros — har för närvarande tjänstledig-
het och afreste den 10 d:s på en tnrné
till Amerika.

Verdis Falstaff kommer att ges på
Opera comique imidten af nästa må-
nad. Ianledning häraf ämnar den
åldrige mästaren komma till Paris,
enligt livad ett från honom ingån-
get bref meddelar. Verdi önskar
dock att repetitionerna först skola vara
så framskridna, att lian blott liar att
taga en öfverblick af det hela.

~-w# Sam vonßelPs Måleriaffär och Ritkontor
„D o, o

e 2 Helsingfors, Högbergsgatan37. Telef. 1542.OBS.! Speciahié: Stilenlighet OBS.! Utförliga eskisser iemnas för all dekoration.



++*&n JT. SIXISSKRADDERI, !***♥*-
Helsingfors, Stora Robertsgatan 3.

utföralla till yrket hörande arbeten, af såväl kundernas som egna tyger, med kändackuratess och tillde lägstapri-
ser, som kunna beräknas. OSS.! Godt tillfälle föralla som önska välpassande kläder. Telefon 1192.

SVENSKA TEATERN.
Fru Julia Håkanssons och Herr Tore

Svennbergs gästspel

Måndagen den 9 Apri! 1894,

För S:dje gången

En som man inte gifter sig mel
Komedi ien akt af PaulAlexis. Öfversättning

af A. Berndtson

Personerna

Hr Svedberg.„ Svennberg
Eugéne Savignac
Georges Maurel.
Adrienne . . . .
Berthe . . . .
Constance . . .

Fru Håkansson
„ Bruno.„ Precht

För 3:dje gången

Utan präst.
Skådespel i3 akter af Gustaf von JYnmers.

Personerna

it ltlt

Wiisf-
belönade med

Guldmedalj i Antwerpen.

ALEXANDERS TEATERN.

Aug. Arppes Teatersällskap,

Måndagen den 9:de april kl. Va 8 e. m

Godtköpsföreställning'.

För lll:te gången:

Bakom Kuopio.
Lustspel i3 akter af Gustaf von Numers

Inhemskt original.

PEESONERNA

Hr Zachrisson Prosten,

Fru Grunder Prostinnan,

Frk Scherschakow .Naémi, deras dotter
Hr Arppe Adjunkten Jussilainen, hennes

fästman.

Frk Tuné Lilly, förlofvad med prostens
son

Frk Carlsson Pastorskan
HandelsmanskanFrk Holmlund

Frk Tschernichin . .Länsmanskan,

Frk Berglund Maja, piga hos prosten.
Hr Lindh Pekka, dräng
Hr Franck Juntonen, bonde.

Sommaren 1891ien prestgårdiSavolax,

Brukspatron Stålbom ...
Brukspatronessan
Adolf Stålbom, deras son .
FrökenStålbom, deras dotter
Prosten

Hr Malmström,
Fr. Loenbom.
Hr Svennberg.
Fru Bruno.
Hr Enberg.
Fru Bränder.
Hr Wetzer.
Fr. Granqvist.
Fru Precht.„ Håkansson,„ Salzenstein,
Hr Riégo.

FrökenHarpesträng
En ung officer . . .
FrökenBergfelt. . .
Madam Bergqvist . .
Hanna, hennes dotter
Madam Lundqvist. .
Ström, kusk . . . .

Börjaskl. 7,30 e. m

-*s,

slutas kl. onikr 10 e. m.

GRAM,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. ÄSÄ,

RENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o «0
Etablerade 1835 Etablerade 1820, ©I

f^eims Champagne,CO(5jS!/.C, Vt O

sy< cs
Specialité: „£ Médailles ä'ov". Specialité: Carte cVor",

Generalagent förFinland: Agenturen VINICÖLE"
&3<3Cerman s^ilgmann, iw°Helsingfors

Notiser.
— Svenska teaternsnärmasteprog-

ram torde bli Lessings „Minna von
Barnhelm" med fru Julia Håkansson i
titelrollen, samt ett nytt inhemskt skå-
despel Under sträjkenu af anonym för-
fattare

—
Arppeska sällskapet gafitors-

dags för 110 gången Gr. von Numers
outslitligalustspel »Bakom Knopio" som
fortfarande tyckes äga nyhetens behag
för publiken. Salongen var fullsatt och
bifallet ytterst lifligt, hvilket hufvud-
sakligen gälde hr. Arppe förhans klas-
siska återgifvande af Jussilainen.
Bland öfriga medspelande böra främst
fröknarna Tuné och Tschernichin näm-
nas. Den förra återgaf friskt och hur-
tigt Lillis parti och som länsmanskan,
fru Braxell har ju den senare en glans-
roll, som redan är känd och erkänd
äfven utom Finlands gränser. Ej häl-
ler bör pigan Maja förbigås, som af
fröken Berglund återges fullt illusoriskt.

Bakom Kuopio tyckes på långt när
ej ännu vara titspelt.

* *
— Fru Julia Håkansson och hr

Tore Svennberg, skola ]ämte fr.

Tuné, herrarne Zachrisson, Afilbom
och Ljungberg företaga en tourné islu-
tet af Maj genom de finska och sven-
ska kuststäderna vid Bottniska viken.
Repertoarentorde omfatta Giacosas skå-
despel „Stulen lycka", Brändes skåde-
spel Ett besök" samt komedierna nNär
damerna föra krigu och nJEn omvän-
delse

— Flirtation", hr H. Molanders
lustspel, som var antaget till uppfö-
rande på Dramatiska teatern, har blif-
vit af förf. återtaget och kommer i
sommar att uppföras på Djurgårdstea-
tern af hr Alb. Eanfts sällskap. Rol-
lerna skola utföras af hrr Eliasson,
Eanft och de AVahl, fröknarna Eustan
och Borgströmm. fl.

— Hr Sven Scholander, som vid
sitt förra besök iKöbenhavn mottogs
med en osedvanlig entusiasm, ämnar
åter gästa den danska Imfvudstaden, för
att där gifva tre konserter. Hr S. in-
träffar iKöbenhavn om söndag.

Att Köbenhavnares intresse för den
uppburne svenske sångaren icke sval-
nat, synes bäst däraf, att då biljett-
försäljningen började påskafton kl. 9
på morgonen, voro inom en timmes tid

alla biljetter till samtliga de tre kon-
serterna utsålda.

— Fru Anna Pettersson-Norrie,
hvars tyska tourné upplöstspå grund af
bristande ekonomisk framgång, lärer ha
begifvit sig till Berlin för att söka
engagemang vid Friedrich Wilhelm
Stadt-Theater.

— Till direktör för k. Dramati-
ska teatern nästa spelar har återvalts
hr Gustaf Fredrikson.

— BjörnBjörnson och hans fru,
Gina Oselio, haridagarnaanländt från
Italian till Köpenhamn,der konstnärs-
paret antagligen kommer att uppehålla
sig någon tid.

—
Sigrid Arnoldson och Nellie

Melba uppträdaförnärvarandemed ope-
rasällskapet från Metropolitan Opera i
Newyork på den ofantligt stora Audi-
torium-teaterniChicago. Salongen rym-

mer öfver 4,000 personer och den bil-
ligaste platsen kostar 1 dollar.

— Engelbrechtska sällskapetbör-
jade annandag påsk en längre sejour
på Karlstads nya, vackra teater med
uppförande af Ibsens- „Samhällets pe-
lare". Salongen var fullsatt och bifal-
let särdeles lifligt. Karlstads Tidning
yttrar om uppförandet bland annat:

Hr Engelbrecht var iså väl maske-
ring som hållning och spel en förträff-
lig konsul Bernick — just den fine
Karsten Bernik man tänker sig, repre-
sentanten för den norska handelsari-
strokratien isjöstäderna — litet euro-
peisk, litet filisteraktig, litet högdra-
gen, men ändå små stänk af demokra-
tisk jemlikhetskänsla. Fru Engelbrechts
LönaHessel var också en framställning
af rang. Hon fick förträffligt fram den
starka viljan och allvaret, som bo ba-
kom den vårdslösa och djerfva hållnin-
gen hos denna i lifvets kamp till en
sjelfständig och fri personlighetutveck-
lade qyinna. Bland de öfriga må sär-
skildt nämnas hr Nilsson, som återgaf
skeppsbyggmästareAune med enkel vär-
dighet och kraft.

s=*^fPr^
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ALEXANDERS TEATERN.

Avg. Arppes teatersällskap.

Tisdagen den 10 april kl. Va 8 e. m

Godtköpsföreställning.

Charleys tant.
Lustspeli3 akter af Brandon Thomas. Fribear

betning af Harald Molander

PEESONEENA:

Hrr Arppe . Sir Francis Chesney, öfVerste,
förr iindisk tjenst.

Stephen Spettigul, advokat i
Oxford.

Hrr Zaolirisson

Hrr Ljungberg
Hrr Lindh . .
Hrr Ahlboin .
Hrr Franck . .

Jack Chesney, sta-
Charley Wykeham f6^;
LordFrancourtßobberley, ) f°rd.
Brasset, Jacks och Oharleys

Fiai Grunder
uppassare.

Donna Lucia D'Alvarez, Char
levs tant.

Frk. Tuné Amy, Spettiguls niéce.
Frk. Holmlund . . .Kitty Verdun, hans myndling
Frk. Scherschakow .Ella Delachy.

Passerar iOxford,

SOCIETETSHUSET.
PROGRAM

Djurskyddsföreningens och Djurvännernas
g>

■ %$ 1A m m
Söndagen den 8 April 1894.

Finsk Rapsodie af B. Kajmus, arrangerad
för piano och fyra händer

Prolog af LitteratörenV..Lindman, framsäges
af Fröken Kaarola Avellan.

Kvartettsång.
Föredrag af Bedaktören Uno Stadius.
Teaterpjes. J första klassens väntsal", lust-

spel ien akt.
Kvartettsång,
Surpris

DANS

Servering oid små bord.

Dörrarnaöppnaskl. 7. Soiréen börjarkl. a/2 Be.m

Entrée 1mark.

Söndagenden 8 April
gifver

Clin dtoßsfröm
med benäget biträde af hr 0. Merikanto och Or-

kesterföreningens orkester under anförande af
hr Kapellmästar E. Kajanus sin

AFSKEDS-

ONSERT
iBrandkårshuset,

Program:
I.Ouverture till op. Iphigenia. .Gluck.

11. Aria Voi che sapete Mozart

111. Intermezzo för stråkorkester .Mendelssohn

KecitatiT och aria ur op, Lucia
di Lammermoor Donizetti.

a) Der Asra Eubinstein

b) Les sais-tu Massenet

c) Chaiison de Solveig- Grieg

Gavotte Bach

VerdiVII Bolero I Vespre Siciliani

Börjansker kl. 7 e. m

Nytt! Praktiskt!
SRyéås*

Rappstar
för fickur a Fmk 1.50

Mikaelsgatan 2
Wredes stenhus.

TH. NEQI/lUS.

Undervisningr

Dekfamafionv äilasnine) oep
meddelaa af

Smeiie IDeger/iotm.
Östra Brunnsparken N:o 11.

J Lindgrens musikpanaei
idag utkommet

SCHOLÅNDERS ALBUM
De mest populära och om-

tydda sangef

ders repertoit

Pris 3 kr* *%*

Brefpapper & Kuvert

IiiDahlbergs pappershandel.1
IH Hufvudaffär: Alexandersgatan 15. H

K. Å. Dahlin
Helsingfors.

Apotek: Nikolaig. 15.
Droghandel: Glog. 4,

Krydder, Parfymer, Gummi-
varor, Bandager, Förbands-
artiklar, Droger, Kemikalier,
Farmaceutiskakärl, Redskap

m. m.

af Sven Scholan-

Spetsar,
sidenband,

plysch,
ytterst billigt.

H. ELLMIN.
Alexaiidersg. g

08

a.

-a

ByvingeFabrihs
Aktiebolags

Prässjäst,
nonplus ultra, jäskraftig och

hållbar.

Ättika
kemiskt ren,

Denaturerad Sprit,
bästa och billigaste lampsprit,

Helsingfors,Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1894.

AFFÅREI Zittra-, Violin-,
Gitarr- och Man-
dolin-lektionerAlexandersgatan 6

förfärdigar
medclelaiKlädningar J. Binnemann,

och.

Kappor Eriksgatan 5. 1.
Tr. kl.4—5.billigt mcii ändå väl gjordt.

Obs.! Ingång från gatan. OBS! Instrument erhållas.|

R O K
PHOSIT" en ny 15 p:is Cigarr ilådor

o»j 55* 50 st.
CLARITA" en ny 20p:iCigarr ilådm

om BO st.
hos ■JACOB HEINCKE.

3 Glogatan 3.
OKMletrreJiMaTapYrosser i askar om 250 st. i2:50 :pi

«5

O

Telef. 627. M
Alexandereg. 42.

13
O)

Profva
»PHOENIX"

den mjuka smaken!

hfekfris k belysningJ 3cfaGrißs
elek-extra prima, jäskraftiga

och hållbara

Prässjäst.

Ko ■
trisk belysning uppgö-
ras å Helsingfors
Elektriska Belys-
nings Aktiebolags
kontor S. Esplanadga-
tan 4. Telefon 91fi.

Denaturerad Sprit.

SIKIETETSHUSET.
Måndagen den 9 april kl. 8 e. m

För att tillmötesgå fleres begäran upp-
träder den celebra Serpentindansösen
Miss Syrene ännu några aftnar, del-
vis efter nytt program. Uppträ-
dande af Miss Elsie Florence, in-
ternational Sopran vocalist från
Alhambra Theatern iLondon.

Serbiska Tamhurita Kapellet.
2 damer 3 herrar

Program
Ouverture ..Banditen-

streiclie Suppe
Vals A Toi Waldtenfel
Uppträdande af Serbiska Tamburita

Kapellet.
Uppträdande af Miss Else Florence

PAUS

Spanska Melodier .Granada
Uppträdande af Serbiska Tamburita

Kapellet.
Uppträdande af Miss Else Florence
Loreley .Neswadba
Uppträdande af den verldsberömda

serpentin dansösen,Miss Syrene.
1. Bild. Ormdans.
2. „ Fjärilsdans.
3. „ En hemlighet.
4. Bilder af berömda historiska per-

sonligheter o. s. v.
1. Färgspel,2. Paul och Virginie.3. Him-lahvalfvet, 4. TJnderjorden, 5. Blommor,
0. Kejsaren af Österrike, 7. Drottningenaf England, 8. Konungen af Italien, 9.Kejsaren af Tyskland, 10. Keisar Wil-helm d. I, 11. Furst Bismarek. 12. Ge-
neral Moltke, 13. Vatten-nymfer.

10. Slutmarsch.

Entrée 1mk. Serveringvidsmå bord
Dörrarna öppnas precis kl. 1/z 8 e. m.


