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Telefon 2022
Försäljer Spanska viner från världsfirman J. Ba

allé y C:o iBarcelona till billigaste iriser.
Productos Espanoles

Butik: V. Henriksgatan 18

Telefon 2022.
Vinerna ba blifvit undersökta vid Hrfors undersökningsstatio:

firlifsmedel och befunnits vara rena oförfalskadeDaturrlner. Ana
till Dåseende.yserna
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Kl-*, j-« j_ o-i ii FörstaAteliern1tr. upp. (Vanliga priser. PnsbelöntiParis.) -tt\f\ fT\ f\ /~* "D AXprC StailllbGrfi* Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). J* \J A. \J \JCJKJ\J?" *-*" wuw"iWvl g^ Helsingfors, Alexandersgatan17.

J. H. WICKELS
«iåli!L

ARRAKS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vidutställ-
ningen iBordeaux1895.

Magasin du jVord.
fDamfiappor, jacquetter, siéenvaror, ylletyger för

söirée, visit ifivaråagsåräfiter. Ledig annonsplats.

Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända
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-inspektör vid Direktionen

Kontor3XT. Magasinsgatan.I^ro1.
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10 penni.

c£rogram~dsfaåef
Tidning för Helsingfors

Jyaisaniemi Väraspus
Teatrar och Konserter./centralX

/ Varmlufts- o \^/ Basängbad Rekommenderas. \

Kägelbana
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. Rekommenderas.

N:o 99.

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 19 April 1896,

kl. 7,30 e. m.
yJwf/ra gästuppträdandet af

tZCofsfiäåespGlarsnCmilv.å.(Bsten.
För 2:dra gången

Narciss Rameau.
Skådespel i4 akter (2:dra och 3:dje akterna afdel
itablåer) af A. E. Brachvogel. Öfversättning.

Personerna
Markisinnan de Pompadour,konun-

Fru Brändergens älskarinna . . . .
Markisinnan d'Epinay, hennes för-

Fru Grundertrogna
Hertigen af Choiseul d'Amboisepre

Hr Castegren

Hr Ahlbom.
Grefve Dubarry, kamrnärlierrenosM

konungen I
Eugene de Samt Lambert, kaptenllH^l^^l

vid gardet Hr Hansson^^HDoris Quinait, aktris vid Théåtre
Francais, anstäld som lek-
tris hos drottningen . .Frk Gerasimowits

B», von Holbach|Encyclopedi.|Hr Henning.

Diderot J ster (Hr Swedberg.
Narciss Rameau ____ — —
Barjac, kammartienarehos Hol-

Hr Nyström,bach
Colette. kammarjungfru hos Do-

ris Quinault "Frk Stjagoff.

Hofkavaljerer och hofdamer. Pager. Kammartjenare
Händelsen försiggår ömsomiParis och Versailles.

Tiden 1764.

Herr Emil v. d. Osten*) Narciss Rameau

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10,i5 e. m

B/k Bi^F^P^

I

Fru Ida Bränder
(M:me de Pompadour i»Narciss Rameau".)

Fru Bränder har på länge icke haft någon
uppgift värdig hennes talang. Så mycket angenä-
mare var det därför att iNarciss Rameau" få se
henne utföra Madame de Pompadours visserligen
korta men maktpåliggande rol,ihvilkenkonstnärin-
nan var i tillfälle att brilliera med starka effekter
och lägga idagen hela sin storartade teknik.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Huhtikuun 19 p:nä 1896
Kansannäytäntönäallennetuilla hinnoilla

näytellään

SETÄ BRÄSIG
Näytelmällinen mukaelma Fritz B,euter'in romanista

BUt mine Stromtid
"

(Maamieasjoiltani).
Seitsemän kuvaelmaa.

Henkilöt
Aksel vonRambow.Piiinpelhagen in

tilanomistaja Evert Suonio.
Frida von Rambow,hanenrouvansaKirsti Suonio.
Frans vonRambow,hanenserkkunsa Konrad Tallrotl]
Pomuchelskopp, tilanomistaja . .Otto Näre. I
Havermann, PilmpelhagenpehtooriEmil Falck. I
Loviisa, hanen tyttärensä....Helmi Talas. I
Sakari Bräsig, pehtoori . . . . Adolf Lindfors^
Fritz Tiddelfitz^naan^ljcl^^pp^^^^^^^^MKnut Weckman.

Taavi Pesonen.
Nsemi Kahilainen,
Hanna Kunnas.

Jukka Niissler, tilanomistaja
Brigitta, hanen vaimonsa
Lima .
Miina Sirkka Hertzberg.
Rudolf Kurtz, \ Jumaluusopin /Hemmo Kallio.
Gottlieb Baldrian, / ylioppilaita \Oskari Salo.
Mooses, vanha juutalainen . . . Aleksis Rautio.
Maria Miiller, Eambowin emäntä-

MimmiLähteenoja.
lisakki Lattu.
Kaarle Keihäs.
Eino Salmela.
Kaarle Halme.

piika. . .
Kriill, koulumestari
Päsel
Kohlman ...
Pekka, yövartija "
Kusti Kägel . . ■

Talonpoikais-miehäja naisia.
Kuvaelmat:l:nen ja 2:nen Pihamaa. 3:mas Niissle-
rinpuutarha. 4:jäs Aksel vonRambowinluona. s:des
Niisslerin Huoneessa. 6:des Metsässä. 7:mäs Niiss-

lerin luona.

Ovet a^ataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B Ja
loppuu k:lo Val1*

Söndagen den 19 April.

Alla dagar
Aftonkonsert

Alla dagar HÖt ©
'

KBHIBMiddagskonsert
**

Wiener Damkapellet
~"r

från kl. 3 e. m. SOH"V\7" -Ä. H.25. från kl. 8 e. m.

1896.

Dekorerade & odekorerade träarbeten, vitoader
m. fl. handslöjdalster. 'lillbehör för glodnt-
ning & snidning s. a. mönster, färger, färnis-

sor, vax m.m. , ,
Beställningar emottagas med tacksamhet octi ut-

föras till billigastepriser.

Finsk Xonsfs^öjd Ufsfäflning.
Mikaelsgatan I. Tel. 883.

AXEL PALMROOSSultana. Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.Lätt papyrosstobak å 70 p:ni

Vinaffar.
Lager af fina äkta Viner,

Cognac, Likörer & Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

hos Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon,Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m.m.Ernst Bruno,

C. 11 ij 11 ivi FQnlanaHn *31 lssta kl.Fotogr.atelier. Ele- ->*Iförhållande till arbetets
! lr Yf/WVf^TiClfLil tapianauy. 01, ganta porträttirisitkortsformat qvalité, obestridligen lägsta pri
'«
* " *^jAViÅUM^ '

(Catams hus). qmk.pr dussin. sen iHelsingfors.



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.

JULIUS SJÖGREN
Mikaelsgatan 4 Centrals /ms.

Ylle-- och frikofvaruaffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser.

£i//örsäl(ringsaktiebolaget
K AIIT A.

Juiffirsäfirincjar & JSifränhr.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

< Hagelstams bokhandel. >
Ojämförligt största,lager fransk literatur.

vyer från hela vårt land i elfva häften a f
Å Fmk 2:25, -j

r Konst & Pappershandel. >
Ständigt uälsorteradt lager af allt som lill ett välord-

nadt korfmakeri hör, finnas hos

I. NEUMANN.
FABRIK:

Humleberg J\':o 5. Telefon 1334.
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerts hus) tel.933. Södra
Esplanadgatan2, telef. 928. Saluhal-

len 70-72.

Filharmoniska Sällskapets
76:te Populära Konsert
i ißrancilaLÅrslavi.sot.

Tisdagen den 21 April 1896

Ouverture till op
Jaune"

Vals N:o 2 ....
Romans
L'Arlesienne" suite N.:o 1

Prolude. Menuetto. Adagietto. Carillon

Förspel till op. Die Meistersin-
ger von Nürnberg" . . . .

Variationer för violin .
(Herr Charles Gregorowitsch.)

RapsoeliIo. II . .
Chanson sans paroles
Spansk dans . . .

Konserten börjar kl. Va 8 e. m.

*3!osqH sfåajanus.

Program
La Prinzesse>

PAUS

PAUS.

Saint-Saeris.
Goäard.
RuUnstein.
Bizet.

Wagner.
Joachim,

Lalo
Tschaikowsky
Schmeling.

IB?»IÉÉÉ»:' ■|,iIK
J. K. STARLEY & C:o COVENTRY.

P+*ii«ln»# anlade den första veloiooipedfabriken
Oldlltjy i England
Q+Qi«|<ii/ velooipedindustrins fad-r, bygde den
öldrioy, förstalåga velocipedeniverlden.
Q+ihlotl'c valspråk är;OiarieyS

*
ait af det bästa.

Cfo|»|Qw'c Rover har allt sedan den först för-
OlCllItJj O des imarknadenadopterats af verl-

dens alla velocipedfabrikanter.
Cfoi^lpi/Q R"ovel" nar i°k e blott de bästa ma-
Oldlicy ö terialerna,utan saknar äfvenikon-

struktion sin like,

tßranéf é G%lom6erg

tiFinskaJärnsängsfabriken.H
Q Enda specialaffär t Finland för
gJärnsängar & Madrasser.
kBetydligtbilligare än de utländska.

Illustreradekataloger på begäran,q
N:o 50 AlexandersgatanN:o 50.

Emil Remiberg.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

Specialitet
Moderna
Filthattar

10 Fmk.
Silkeshattar

20 Fmk
Väikstad för Re-

parationer.

Barngarderoben.
Unionsgatan 28.

Telefon 1968.

IjUIKScSsUMpBÄEm

SOCIETETSHUSE.T
O R C Q S BOD 2?G A."1

Goda, billiga viner serveras direkt' trän tat.
Äkta viner på flaskor till afhemtning tillmoderata
prisoi^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

ORC U S
frukost och aftonrestauration. Kallbuffet alaBer-

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

m. ii

IIJ3äst blir ilängden alltidbilligast.M
|| Köp alltid en M

IEXCELSIOR" U
|||så är Ni säker om att få en god maskin.||
|jgObs.! Den kända reela, liberala be-ä&

handlingen. Obs.!

ÉGeS^Äe- Hjalmar Fellman|
phatvare.afExcelsior.de- täeCls HSÉ poteniCentralpassagen

A«kA»nßrnßßcA»Am Aft.A»l.A M '-.4. alla dagar från kl- V"9 af origi- OTss! Matiné alla hels-WMB^J åfi;a4S«jMM«IS €3MU AltOnKOllSert nal Wienerdamorkestern,kallad fria dagar mellan kl. 1&

erhöll endast en summa af 52,000 gul-
den, hvilka med varm hand skänkts
henne af mannen, innan han insjuk-
nade. Zeller bestred emellertidenkans
rätt till denna summa och påstod att
äfven dessa, penningar skulle tillfalla
honom. Det kom till rättegång, och
den osäkra frågan gjordes beroende af
ed, som Zeller ålades att aäägga. Af-
lade han ed på en viss försäkran, voro
pängarna hans; vågade han icke, skulle
skulle de tillfalla enkan. Zeller anade
eden, och enkan fick icke ett öre efter

ver, spelar ett ironiskt smålöjekring
han? mun; Zola läser meningarne högt
under det de flyta från hans penna;
G-oncourt häller käkarne i ständig rö-
relse som om han åte;Lemaitrespetsar
sina mustaoher mtd venstra handen;
Rsnan stirrade på handleden som om
han. väatade',inspirationen fråndet hål-
let: H-ilevjr stirrar i taket; Riohepin
trummar på bordet med fingrarne när
han letar efter rim; Coppée tänder
oupphörligen nya cigaretter, af hvilka
han drar ett, par tre bloss; Bornier
rifver sig i hufvudet coh Bergerat
hvisslar.

Komponist och menedare. Notiser.
En skandal, som väckt oerhördtupp-

seende ikejsarstaden vid Donau, eme-
dan den gäller en af Wieus populäraste
och mest omtyckta unga män, syssel-
sätter för närvarande endomstolinämda
stad.

— Gustaf-Wasa-jubileet den 12
maj kommer att i Stockholm högtidlig-
hållas genom festrepresentationer på
såväl operan som dramatiska teatern.
Ä operan skall Gustaf,den tredjes och
Kellgrens opera „Gustaf Wasa" komma
att uppföras samt därefter „Gustaf Wa-
sas saga:l,scener och tablåer af Daniel
Fallström med därtill komponerad mu-
sik af Andreas Hallen. Herr Eagel-
brecht skall utföra Gustaf Wasas rol.
A dramatiska teaterngifves Frans Hed-
bergshistoriska skådespelDdgen gryr",
i hvilket herr Skånberg kommer att
utföra Gustaf Wasas parti.

Den unge mannen heter Zeller, hot-
råd iösterrikiska undervisningsministe-
riet. Han har för nöjes skull syssel-
satt sig med musik och kommit -längre
än de flesta dilettanter. Han skref en
mängd kompositioner, som alla gjorde
lycka,och försökte sig till och medpå
en operett „Fågelhandlaren-', hvarslätta
och melodiösa musik iörskirfade den
en kolossal framgång i nästan hela
Europa. Efter denm operett skret han
ytterligare en rGruiarbetareu", hvari
förekommer en vals rSei nicht böVe",
som gjort sin rond genom Europa och
andra världsdelar. Geuoic dessa arbe-
ten blef Zeller en populär och rik man.Hans öfverdrifna girighet gjorde honom
emellertid till brottsling.

For fyra a fem är seJaa förlorade
Zeller genom döden en onkel, en rikman, vid namn Ritsehl, som insatt'bo-nom till universalarfvinge. Hustrun

mannen
Honvar emellertid en energiskkvinna,

och under det att Zeller lade embargo
pä de 52,000 gulden och trodde sum-
man oåterkalleligt inkasserad, samlade
hon nytt bsvismateriel mot honom och
lyckades så. fullständigt härutinnan, att
numer icka det ringaste tvifvel råder
om att Zeller aflagt falsk ed för att
på det mest låga och gemena sätt be-
röfva enkan hvad henne med rätta till-

— En romantisk affär har händt
i den turkiska armén. För kort tid
sedan upptaktes det helt tillfälligt i
Pristina, att en ung flicka vid namn
Hauko hade tjänat undersin brors namn,
Ali Redscheb, på 15:de regementetoch
utmärkt sig för ett synnerligen godt
uppförande. Sultanen underrättades om
det oerhörda förhållandet,att enkvinna
under flera års tid obeslöjadumgåtts
med soldaterna. När han fick höra,
att flickan tagit detta steg för att be-
fria sin broder, som var modrens enda
stöd, från fceväringsskyldigheten förlä-

— Fru Håkansson och hr Svenn-
berg lära förbereda en landsortsturné
ned ett för tillfället sammansatt säll-
skap. På repertoaren upptages bland
andra värdefulla saker Brändes Ett

»tu m.
Denna handling kommer att kosta

den ryktbare kompositören hela hans
sociala ställning och flera års strängt

faesög"

tukthus. — Franska författarevid arbets-
bordet. När Alphonse Daudet snif-

7W\ W7\ W w^ n T^r är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-A! elier.
S^^ /l j(_ jQi ÄIJ Bji %j ±%i ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk

Ett wälgjordt arbete behöfver icke vara förenadt med
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CwKR1?1/% I4k Lifförsäkrings Aktiebolag iStettin FFRn stam^r■■-■-■-■'"»-»-■-Xmx^Ii» Generalagentur för Finland, Richardsgatan 2.
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ALEXANDERS TEATERN.A.O.Seeck,
Söndagen den 19 April 1896

Korffabrik,
Albertsg. 36.. T. 47.

Butiker:
Albertsg. 36, T. 47.
Skilnaden 4, T.70.
Alexandersg. 36,

T. 71.

dinera föreställningen

Ifalienska operafruppen.
Stort & m/sorterat lager

Veloeipedfillbehör
& SYMASKINER
hos Fritz Schröder.

"Helsingfors— Åbo.

Trubaduren.
Obs.!Brauinann's utmärkta

fabrikat. N. Espl.g. 37
Opera i4 akter af G. Verdi

Parakan Salak Tee
Leonoraifrån

Parakan Salak Tee Onderneming Java Assam Azucena
Ines
Manrico

JAVA-ASSAM
GedeponecrdFcbTJcm:

Grefve Luna

Ferrando
RuizSäljas ide flesta välsorterade kolonialvaruaffärer

härstädes En ziguenare
Parakan Salak Tee Riddare, damer, väpnare och ziguenare

KapellmästareEugiilO Coietti.
Eegissör Domenico Duma.I. Absolut kemiskt rent, fritt från alla för

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

II Största garanti för ren oförfalskadvara,
säljes ioriginal förpackningpr Vio> Vso. V4l Va kilo. Början sker precis kl. 7 Va

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

genom undertecknads parti- och minutförsäljning vid
Norra Esplanadgatan 37.

KARL G 081LE. Tisdagen den 21 April, F A U S T.
Generalagent för Finland & Ryssland.

MPllllfrrPTl orr Genuine rral<s ?unschHLIUll Guldmedalj i Paris 1889.
fes

Gambrini Restaurant.

jN£C€C"~
Velocipederna blifva för säsongen

1896 på grund af

Clcganl utstyrsel,
cffloåernasiQ fionstrufition,

Saranferaå slyrßa,
<BilHga priser

mest eftersökta och lättast försålda, hvarför be-
nägna order itid 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 olycksfJllförsäkrad för
Fmk 5,000.

(II Trovatore.)

Personerna
Sig:a Matilde Bruno,

„ Paolina Dovani,
„ Vittorina Paganelli

Sig:r AlessandroRosenow
„ OuiseppePrimazzoni,
„ Luigi Ferraioli.
„ Pasquale Petrucci
„ Domenico-Fusco

Direktörer
N. Muller & A. Franconi.

Ledig annonsplats

J. (!. Miexmoiitan \v . r* .
mneh,t"re: e. niberg. Vir\er & jpintuosa.

CD 2
I— " W*
P <rs

Franska Lifforsäkringsbolaget

L'Urbaine. LUrbaini et la Seine.
Carl J3ergroth.

Alexandersgatan 21.
T. 750.

Stort välsorteradt lager af
Gognac,

Rom och
Likörer

såväl på originalflaskor som litervis
från fat.

Generalagenturen Helsingfors, Generalagentur: Helsingfors,
Mikaelsgatan 1

3VXil3Leielssr£tt£^3 1.

II 1 1 TT 111 Efter utländskt mönster serveras direkt frän fat nnin ir i ik .. ,„
dtL _-,Bsplanail-irapfillßt miaemu tihhh b. b. fk

,
sM.LsJ.?jJ

å 75 p. per Seidel (Schop en)

Franska sjuk- och olycksfallsförsäkringsbolaget

en
>

B
s

"

cs

4: 50 (F3 mk"" vill Ni
trö

nade han åt den unga flickan Cheke"
fatsorden af 3:dje kla-ssen, hvarfbrutom
hon fått en liten pension på fem tur-
kiska pund i månaden. Hon .sändes
naturligtvisgenast efter upptäckten hem
och hennes broder befriades från sina
militära plikter.

—
Champion-Äggätaren. Den stör-

sta äggätare i världen uppträdde nyli-
gen på ett variété-établisdement i Day-
too. Ohio. Fem hvita och två negrer
konkurerade i konsten att äta ägg. På
en gifven signal börjadekonkurenterna
att snabbt förtära ägg. Vinnaren, en
herr Marton, åt 21ägg på 9 minuter.

— Den sköna Otero, på högsta
modet iParis och bekant för sina ex-
travaganser vid spelbanken i Monte
Carlo, gör nu stormande lycka pä Ko-
nonoff-Teatern iPetersburg. På sin
recettafton fick hon presenter till ett
värde af närmare 60,000 mark. Hon
har 10,000 rubel imånaden som gage.

—
Sällskapet för svenska kvar-

tettsångens befrämjandeiStockholm
tillkännagiiver att i dessa dagar 9:e

häftet för 1895 kommer att till säll-
skapets medlemmar utsändas. Det in-
nehåller prisbelönade sånger af Karl
Valentin, John Jacobsson och A. M.
Myrberg samt af styrelsen förvärfvade
kvartetter af John Jacobsson, A. F.
Lindblad, L. Avg. Lundh, A. M. Myr-
berg, Ludvig Nornan och Avg Wal-
lenberg.

— Leoncovallo's nya opera Tl öhat-
terton" blef vid premiereniRom emot-
tagen med kolossala ovationer. Kom
poshörenblef inropad — tjugusjugånger.

— Kungliga operaniBerlin upp-
förde för en tid sedan, en fantastisk
balett i tre akter Laurin" med stort
bifall. Den choreografiska delen ar
komponerad af balettmästarE. Graeb
enligt en dikt af Emil Taubert och
musiken af Moritz Moszkowski.

— Fräulein Tizian", ett nytt skå-
despel af Benno Jacobson har med stor
framgång gifvits å Lessing-Teatern i
Berlin. Redan den glada atelierscenen
i första akten försatte salongen iden
bästa stämning, men äfven de följande

0. ÖLÄNDER
iiktema \ärka såväl dramatiskt spän

nande som synnerligen lifgifvande, tack
vare den breda humor som genomgår
det hela.

Paul Lindau's nyaste drama
Bruder" skall med fröken Marie

Pospischil i hufvudrollen uppföras i
badorten Nauheim. Dr. Paul Lindau
skall själf öfvertaga iscensättningen af
pjesen. För den kosmopolitiska publi-
ken iNaubeim gestaltar sig premieren
naturligtvis som ett förstklassigt litte-
rart evenement

,r s ,

Ett och annat.— En enleverad
—

herre. För
några dagar sedan enleverade den un-
gerska chansonetten Amanda Brecta en
ung man vid namn Ambrosio, och son
till en vinhandlare iMilano. Polisen
aatte likväl efter dem, de upphunnos
och fängslades. Efter förhöret sändes
den unge mannen äter hem till sin
pappa och den romaneska chansonetten
dömdes till några dagarsenkelt fängelse.

Skilnadstorget 2.

i^__~__^L-_ __£lj~—^S^_ **llttßl
Glogatan 3

© p

Sfe
SS
O"

Drofkort a 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort,
ha ett godt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder di till

XXL.
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K. Jokelas Skrädderia//är
0. Henriksgatan 3. Telef. 1333,

Utländska é Inhemska Nouoeautés.

11.EklundiC:o ,9Quadraiit's''
Vin-ochSpirituosa-

G. F. Stockmann's(^kHandel.
Skilnadsgatan 19.

Depot åTelefon 310.

Helsingfors

Helsingfors Nya lirayyriorioiDj & Kaiils
SOCIETETSHUSET.

Söndagen den 19 April kl. 5 e. m

yW aiin é.
Program

Marsch
Vals . Timmer,

De lefvande dockorna i nya Pariserteatern,
framförda af M:mme Seretti

Polca-Mazurka
Ballet Peres, 6 damer.

Herrman.

Herr Lasse Bondeson, svensk bondvise sångare.
Ferdinand SemmelS, sjungande Czardas-baletteu-

ser. (6 damer, 1 herre).
Herr Otto Charlier, ventriloqvist med sina me-

kaniska dockor.
Slutmarsch.

Åndrmg afprogrammet lörbehålles.
Sexor a a Hassebacken serverasimat-

salen å 0:52 prix flxe.

E
G3
81

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

Franklin

Annonser
emottagas af

pnska telegrambyråns

)\nnonsa/delniag
N. Magasinsg. N;o 7. Telef. 1226, till

alla jordens tidningar utan undantag.

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

annonsören vid tillsägelse.
Taxa och uppgifter gratis.

Vänd eder piltid vid annonsering til
Finlands enda

Annonsbyrå,

Lack & Politur
Rekommenderas,

Fabrik: 17 Mikaelsgatan 17.

rikhaltigaste lager afutländska ochinhem-
ska sorter, linierade och olinierade.

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL

Alexandersgatan 15.

Angbokbinderi Fabriken FENIX
14 Brlksg1;

Kontorsboksfabrik,Linj
tonage & Askfabrik, A
fodring, Reklamskyltar

atan14 Tel. 92
jeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
\telier för plansch- & kartupp-
m. in,

Durkonp éi "Pleganta spetsar, bandEj och sidentyger billigt

hos FirmaVelociped
H.Ellmin.
9 Alexandersgatan 9.* Verkstad.

Hemgjorda papyrosser
1 n

iaskar om 250 st. å 2:50 p,
st. a 1:25 ii.m^i;) st. å 35 p,

MIO si- å 15 p.

Affären upphör!
ÖrieatalisHa■ 0T Artiklar

Äf^^ Slutrealiseras!
Bouleyardsg. 19.

W Telefon 83.
Alvin Johansén

i »

Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35,

Telef.1338.

Glas-, Spegel- |Carte dor. |

IIRROYJ| CHAMPAGNE |

fianåcl.

ti , „,,„, IL m ;
iiti mii ia n&

LCARTE NOIRE"i
£3qualité exquise, ReeoltelBsoKfe

■HCÖGNJTG

pserveras ji

juridiska och affärsuppdrag; köper och säljer aktier
irdepapper; ombesörjer patentansökningar och re-
ing af varumärken iFinland och de flesta andra land.
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Annonsera

H&rogramßlaåef."

5^ Generalagent för Finland, iör tir- *>*morna Rude-Whiteworths i Coventry och £
£ Claes & Flentjes iMuhlhausen velocipeder.*
>» Högbergsgatan 30. Telefon 1298.

*

TA Neovius. »i

*§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§"

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan 9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelöntatillyärkningar iparti och minut till

billigaste priser, återförsäljare er-
hålla, hög rabatt. Order från lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

->.',;-'

hos

FeriJjörklinKTs
och

cKafvelram*
15 Alexandersgatan 15

Telefon 158.

Bageri& Konditori.
52 Alexandersgatan 52

Helsingfors.

Ledig annonsplats.

H:fors 1896. Hufvudstadsbladets Nya Trvokeri.

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

grant ombesörjas.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexandersgatanN:o 11.

Fredr. Edv. Ekberg.

Äggfärger,
Fruktgeleer,

Fläckstift,
Äggtvål,

Parfymer,
Stärkelse m. m

K. A. Dahlins
Droghandel

Glogatan 4.

3
IO
18
S

SOCIETETSHUSET.
Söndagen den 19 April kl. 8 e. m

k )\JtonJöreställning.}\onsert
Program

Marsch.
Valse, Air de la reine Clarens.
Bewegtes Herz Franke.
Herr Otto Charlier, som professor i högre sa-

longmagie, antispiritist och illusionist.
Allerliebst Clarens.
De lefvande dockorna i nya Pariserteatern,

framförda af M:me Seretti.
Ballet Peres, 6 damer, LeBouquet en chanteur,
Herr Lasse Bondeson, svenskbondvise sångare,

PAUS.
Marsch.
Herr Otto Charlier, ventriloqvist med sina me-

kaniska dockor.
Ballet Peres, 6 damer.11,

12,
13

Herr Lasse Bondeson, svenk bondvisekomiker.
Ferdinand Semmels, sång- och Czardas dans-

trupp. (6 damer och 1 herre,)
Slutmarsch.

Entré Imark, länstol 1:50

Ändring af programmet förbehålles.
Sexor å la Hasselbacken serverasimat-

salen å 2:50 prlx flxe.

lOtat HINN SVANT.TTTNR- viceharadsMw^ ?i\ UJiUl UUllll k)!illlJjUUllU, Helsingfors, Alexandersgatan No 52 gi£tjeri

i i ni- IP 1 -1 u-i i -.x~» i Bästa o. billigaste Kautschukstämplar ilandet, samt alla
PNIIK-MfllTlJlP tflhriK WlkaeiSgatan I. slao., stärapeltillbehör outplånligt märkbläck för linnekläder,
uiiU.il UlUliipUllUUllll Telefon 2089. Hektografrr, Lacksigill gjutna & graverade namnplåtar m.m.

Renault & Go.


