
Telefon 2022
Försäljer Spanska viner från världsfirman J. Ba^

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

Butik: V. Henriksgatan 18

Telafon 2022}
Vinerna ha blifvit undersöktavid S:~ 3 undersökningsstation

för lifsmedel och befunnits vara rena oförfalskadenaturviner. Ana
lyserna finnas till påseende.
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Alla dagar
Aftonkonsert

Alla dagar TT Ä f p, ]l IT
lYllUQcigbKUnböiU wiener Damkapellet

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

K-»-» c* j_
° l il FörstaAteliern 1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -rr\ /-\ TT*f\ f*i "D ATH.E. Stanlberg toA^s^*^^SSSÄSStan If7.pr dßM)-

y\^lagasin du JMorcL
T&amåappor, jacqueifer, sidenvaror, ylletyger för

soirée, visit iRvaréagséräfiler. 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

Kontor Kfl". MagasinsgatanDSTso 1.

J. WICKELSH.

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

P

Juho Wirtanens AXEL PALMROOS
SKOAFFA». Lager af fina äkta Viner,Ledig annonsplats Ö. Henriksgatan N:o 3.

Störstalager afinhemskaskodon,Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

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

M Fsnlanadd 31 l:stakl.Fotogr.atelier. Ele- -x 1torhällande till arbetetL-Qj^a^lauvj. \ji, ga]ta porträtt j yisitkortsformat gvalité, obestridligen lägsta priC. P.Byrend Q -rrtix pr dussin. sen iHelsingfors.

Dekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader
m. fl, handalöjdalster. Yillbehör för glödrit-
ning & snidning s. 8.mönster, färger, färnis-

nissor vaxm. m.
Beställningar emottagasmed tacksamhet och ut-

föras till billigaste priser.

Finsk 3{onsfsfojd Ufsfäffninej.
Mikaelsgatan 1. Tel. 883.

(Catanis hus)
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10 penni.

Programbladet
Tidning för Helsingfors

Jyaisaniemi Värdspus
Teatrar och Konserter./BadX/CENTRAIX

/ Varmlufts- o. \
/ Basängbad Rekommenderas. \

Kägelbana
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Rekommenderas.

N:o 93 Måndagen den 6 April.

SVENSKA TEATERN.
Måndagen den 6 April 1896,

(Annandag Påsk.)
kl. 7,30 e. m.

För andra (10:de) gången

Fregattkaptenen
eller

Salamandern.
Lustspel med sång i 4 akter. Fri bearbetningfrån

franskan af Frans Hedberg
Personerna

Hr RiégoFromont, tobakshandlare
Opportune, hans hustru
Alice Duteuil, .... Fru Grunder

Fru Eiégo.
Hr Malmström
Hr Hansson.
Hr Lindh.
Hr Wetzer

Pierre Huet, premier-löjtnant
Paul, hans son. kadett,
Garnier, öfvcrläkare. . . .
Bidat, second-löjtnant. . .
Cartahaut, högbåtsman . .
Prover^al,\
Bouquin, [ matroser . . .
Giromont, J

. Hr Swedberg.

IHr Berlin
Hr Ahlbom.
Hr Castegren..Fru Castegren.. Eru Bränder.

. Hr Beckman.

Cadét, bodbfitjenthos Fromont
Céleste, piga hos densamme
En värdshusvärd

Folk. Matroser. Skeppsgossar
Händelsen föregår under restaurationen 1814. l:sta
akten iParis, 2:dra akten i Toulon, samt 3:dje och

4:de på hafvet, ombord på fregatten Salamandern.

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

'fl
åk uk

zZrmteCi■/'///'fm.

Fröken Valborg Holmlund
FrökenHolmlund är af den lyckligakonstnärs-

naturel, att hon, i hvilken rolhon än må uppträda,
alltid lyckas med sin uppgift. Senast har hon gifvit
eklatant bevis härpå iLeon Duplessis .Novella d'An-
drea" hvari hon på ett så glänsande sätt uppbär det
maktpåliggande hufvudpartiet.

För att ytterligare förkofra sig isin konst är
det den unga, intelligenta skådespelerskans afsikt att
ivår företagaen studieresautomlands, och gifverhon
af denna anledningannandagpåsk en populärkonsert.
Vi antaga, att konstnärinnan ej skall biifva besviken
isina förhoppningar om ett fullt hus.

Väinö, tietäjä
Ilmari, seppo
Kuiiko, Lemminpoika
Tiera
Uutamo

Benjamin Leino.
Axel Ahlberg.
Konrad Tallroth.
Kaarlo Keihäs.
Emil Falck.
Aleksis Eautio.
MariaRangman.
Katri Rautio.
MimmiLähteenoja.

Kalervo
■ Vapaita .
KalevalaisiaIlvo, Ilmarin emäntä

Anja, Ilmarin sisar
Armi, Kalervonemäntä
Hiepra, Kalervon koti-

tytär Ilma Tähtinen,
Potero, Kalervon koti-

poika lisakki Lätta.
KalervonKulleryo,

poika
Kotro

Kaarle Halme
Hemmo Kalliv,

Mutru Evert Suonio,Ilmarin
orjiaTuiro Knut Veckman,

Kitka Oskari Salo
Eino Salmela,Pouru

llli, piika Olga Salo,
Otto NäreOnervo, noita

HippOj vanha soittaja Taavi Pesonen
Mieron tyttö Hanna Kunnas

Eras airutmies. Joukkoa. Itkijänaisia.
Tapaus: Suomessa heimosotien aikana.

Ovet arataank:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo VaB Ja
loppuuk:lo 11.

1896.

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Huhtikuun1p:nä1896.

(2:nen Pääsiäispäivä)
näytellään

KULLEBYO.
Runomuotoinen murhenäytelmä viidessänäytöksessä

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

Henki1ö t.
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g JULIUS SJÖGREN t
Mikaelsgatan é Centrals hus.

IYlle-- och frikofvaruaffär. j
IVälsorteradt lager. Billiga priser. |
£>eHKQEOiKaKasaEaieaKHKaEaBESiBaEaESKa

£i//örsäl(ringsaktiebolaget
HUTA.

JSifförsäfiringar é JSifränfor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

< Hagelstams bokhandel. ►
största lager fransk literatur.

FinlandiToilcaL©3^^^B
4176 vyer frän hela vårt land i elfva häften a H
A Fmk 2: 25. fe

-
r Konst & Pappershandei. 7

Ständigt välsorteradt lager af allt som till ett välord-
nadt korfmakeri hör, finnas hos

I. NEUMANN.
FABRIK

Humleberg J\':o 5. Telefon J334.
Försäljningslokaler:

Tre.kanten 3 (Spennerts hus) tel.933. Södra
Esplanadaatan2, telef. U2B. Saluhal-

len70-72.

Filharmoniska Sällskapets
69:de Populära Konsert
iDBi*£nxca.l3Låi*sla\xset.

Måndagen den 6 April 1896

Program
Herold.Ouverture till op. Zampa"

Anna-vals ....... Geriée,

Reverie Vieuxtemps.
Finale ur op. „Moses" Rossini.

PAUS
o. Ouverture till op. Iphigenie-' . .Gluck.
6. Ballad ur op. Faust" förkornett, Gounod.

(Herr Th. Nordin). '

7. Ett bondbröllop .......Söderman.
Bröllopsmarsch. Ikyrkan. Önskevisa. Ibröllops-

gården.

PAUS.
Lunibye.Drömbilderfantasie

a) Anitras dans |
b) Solvejgs sång j
Finnames marsch.

Grieg

Konserten börjar kl. Va 8 e. m.

fffioßerf zfåajanus.
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4fE& w». _>,«r». ti--- £L 9I-.-«. _m m» A Xtt. 1 X alla dagar från kl. 1/29af origi- Obs!Matiné alla hela-H^^J*SftjimOlAl||J*%sM*" AllOllKOllSört »al Wiener damorkestern,kallad fria dagar mellankl.1'&

svit. Orkestern spelar upp national-
hymnen, som måste bisseras.

Därpå vidtog den egentliga konser-
ten, inledd med ouverturen till nMig-
non" såsom en hyllning åt Ambroise
Thomas' minne. Så en sångafdelning,
hvari medvärka artister tillhörande det
italienska operasällskap-,som dagendärpå
skall börja sin säsong på Mindre tea-
tern-

Fru Arnoldson har gjort högst bety-
dande framsteg sedan hon senast lät
böra sig i Petersburg. Hon gaf ett
formligt fyrvärkeri af driller, passager
upp och ned, staccati och en mängd
andra glänsande tekniska virtuosprof.

Orkestern måste stanna af och hela fö-
reställningen afbrytas. Man sökte ef-
ter Rhadaines — den framståendehjel-
tetenoren Alvaez och fann honom helt
ugn i sin loge, syssels&tt.medatt mak-
igt utsträckt röka en cigarrett och tro-

ende att man höll på ungefär midt i
akten. — Värre förargligt var dock ett
annat intermezzo, vid Aida-föreställnin-
gen. Denna gång var det Amonasros
värde tolk, barytonen Noté, som var
orsaken. Äter vid samma ödesdigra
intåg vid slutet af första akten. Ko-
nung Amonasro blir dar framsläpad fån-
gen, och ingenisalongen förvånadesig
väl så synnerligen mycket öfver, att
den olycklige monarken syntes förfär-
ligt nedstämd, då väl konungen af Ae-
thiopienej idet fiendtliga lägretbehand-
lades med silkesvantar. Man vi3ste väl
att konungens karaktär ipjesen teck-
nas såsom ovanligt frimodig, men då
hr Noté är en tänkande konstnär, sä
trodde man att han skapat sig en egen
uppfattning af sin roll. Sanningen var
dock att hr Noté plötsligt blifvit sjuk
och midt i den scen, där han igenfin-
ner sin dotter Aida såsom slafvinna vid
det fiendtliga hofvet, föll han med ett
högt anskri till marken som en stock.
Hvilket gripande spel! Hr Noté vri-

Korrespondenser,
Petersburg imars 1896,

Årets „patriotiska konsert" gick ny
ligen af stapeln i adelsklubbens rikt
illuminerade och praktfullt dekorerade
festsal iS;t Petersburg. Dylika kon-
åérter eller rättare musikaliska galasoa-
réer äga rum hvarje år under fastan
och höra till säsongens evenemanger.
Biljetterna äro utsålda långt pä förhand
och publiken är alltid högst distingve-
rad. Men så är det ju också S:t Pe-
tersburgs créme de la créme, som här
stämmer möte, hvarom man ock nu
med en blick på den eleganta salongen
genast kunde ofvertyga sig.

Hon rönte en enorm succés och öf-
verglänste med sitt briljanta föredrag
alla öfriga vid konserten medvärkande.'

A.
Början var mindre lofvande.
Iduetten ur Leonora (kungen och

Leonora) fick man höra ett par för-
arukade röster,men som förfogadeöfver
en viss dramatisk schwung. Cavatinan
ur „Afrikanskan" gaf tenoren Marki
tillfälle att pressa fram några värkligen
klingande höga toner, men för resten
erbjöd hans röst ingenting märkvärdigt.

Nu uppenbarade sig å tribunen en
pikant brunett,med den svenskakonst-
närsmedaljen Literis et Artibus å brö-
stet. Det är nu åtta år sedan vi sist
hörde henne — det var som Rosina
under italienska operasejouren å Pana-
jewteatern.

Små förtretligheter vid Stora
Operan.

Från Paris skrifves till oss helt ny-
ligen

Så ofta Aida" ges å Operan — och
det är ganska ofta, ty det är enkänd
sak att Stora Opsran har en mycket li-
ten repertoire, och att en redan instu-
derad pjes jämt och ständigt ges —
händer alltid något spektakel. Nyligen
vid*den segerrikahärens storauppmarsch
vid slutet af sagda operas första akt,
där den segerrike hjälten Ehadames
skall bekransas af den skönakungadot-
tern Ämneris, höll regissörn på att mi-
sta förståndet af förskräckelse, ty, hvem
som fattades, det var just Rhadames.

Publiken är samlad och.man väntar
endast numera de kejserliga.

Plötsligt reser si^ hela församlingen.
Iden kejserliga logen visar sig Zaren
med gemål jämte flera af deras furst-
liga fränder. Storfursten Wladimir,
kejsarens äldste tarbror med gemål,
storfurstinnan Maria Paulovna,kejsarens
svåger, storfursten Konstantin Konstan-
tinowitsch med gemål, storfurstinnanXenia, storfursten Mikael med söner
m. fl. följda af en talrik och lysande

Hon är ingen mindre än den sven-
ska divan Sigrid Arnoldson. Genast
vid sitt inträde hälsa3hon meden skal-
lande applåd. Hon begynner

—
arian

ur op. rTraviata"
— öfverraskandebra.—

.^ A TW\ W^ W M W7^ n "mj är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografä-Atelier.
Km iMlå liJ Bji ■> I^l ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott FmkH^ Ett välgjordt arbete behöfver icke vara förenadt med
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Engelska, Österrikiska, Tyska, Svenska,
Amerikanska & Franska först klassiga veloci-
Peder billigast hos

Uranet idZlomßerg
V. Henriksg, 18.

/ vi vvvvvvvvvvvyyvvvyvv.vvvv v v vy v v v v Yl

8FinskaJärnsängsfabriken,8
p Enda specialaffär iFinland för Q
BJärnsängar & Madrasser.

Betydligt billigareän de utländska.
Illustreradekalalogerpå begäran,r

N:o 50 AlexandersgatanN:o 50.
Emil Rehnberg. y<

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning- iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Specialitet
Moderna
Filthattar

r^fy^tl.lVM*.\y.rg>^^!
10 Fmk.

Silkeshattar
20 Fmk

Väikstad förRe^
parationer.

Barngarderoben.
Unionsgatan 28.
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SOCIETETSHUSET
ORCUS B O D E G A."

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

ORC U S
frukost och aftonrestauration. Kallbuffet a la Ber-

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

ii I
11 blir ilängden alltidbilligast.1j
jsps Köp alltid en |pi1 EXCELSIOR" IIP så är Ni säker om att få en god maskin.H
$& Obs.! Den kända reela, liberala be-I||

handlingen. Obs.!

M Axel Wiklund, „. . c „
n MHGeneralagent och inne- HJa'"^r Fellman m

MhatvareafExcelsiorde- W§^ poteniCentralpassagen ÉM

"c
to
08

B*<o
GQI-

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.

Qlogatan 3

■ör endas*
!4:— (pro
löga pris.
s;vi j>
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A.o.Seeck,

iserrss )^or Skllnaden i,T. 70.
Alexandersg. 36,

T. 71.

Stort & välsorterat lager

Veloeipedfillbchör
& SYMASKINER
hos Fritz Schröder.

Helsingfors— Åbo.Obs.!Naumann's utmärkta
fabrikat, N. Espl.g. 37

Parakan Salak Tee
ifrån

Parakan Salak Tee Onderneming Java Assam

JAVA-ASSAM
GedeponecrdFabrksm:

Säljas ide 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 Vin» V2O. V4) Vs kilo.

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

genom undertecknads parti- och minutförsäljningvid
Norra Esplanadgatar 37.

KARL G Ö HVE.
Generalagent förFinland & Ryssland.

i4
Carte dor.

jN£C£C"~
CHAMPAGNE. Velocipederna blifva för säsongen

1896 på grund af

Qlegani uistyrsel,
cflZoéernasfe RonsfruMon,

styrda,
cföilUga prisarILcarte må

*— *^l

mest eftersökta och lättast försålda, hvarför be-
nägna order itid torde insändas

Begär vår nya illustrerade priskurant. AllaRenault &
slags råmaterial och tillbehör till marknadens

JOHN TOURUNNEN & C:o."É serveras å alla förstafe
y Massens restaurqnter. &£

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

Ledig annonsplats.MPililirrpn orr enuine punsch
Illliy^iUll Guldmedalj i Paris 1889.

Gambrini Restaurant. J. C. Hiexmontan \). 0C -
>*.

Innehafvare: E. Nyberg. VV\VC OC

Franska sjuk- och olycksfallsförsäkringsbolaget

CÖGNJIG

Go.
lägsta pris

Helsingfors. Wiborg.

Franska Lifförsäkringsbolaget

L'Urbaine. I.'lieila Seine.
Generalagenturen Helsingfors, Generalagentur: Helsingfors,

Mikaelsgatan 1
Mi3s.aelsgatai X.

Til ITT 111 Efter utlandskt mönster serveras direkt från fat ,fe w„
_
r . „ „m

_ .. mBssnianail-iranßllet mska och rhenska tobb e m. F» SKA «."J
å 75 p. per Se del (Schoppen)

Carl Jergr.oth.
Alexandersgatan21.

T. 750.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
såväl på originalflaskor som litervis
från fat.

>
>
C3

CO

>

IwKRifi /%TVI f\ Lifförsäkrings Aktiebolag iStettin FFRn cstam^rUIJ-"-»IT-B-Xmi^ Mim. Generalagenter förFinland, Richards^ttan 2. i^ JiKUb1A M JiK.
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der sig iplågor. Ypperligt! Tyvärr
voro plågorna äkta. Sångaren måste
bäras från scenen, men ändock fortsat-
tes akten till slut utan att de fleste i
salongenobserveratdet passerade. Men
så mycket mer observerades mellanak-
tens längd. Man hade sprungit ut i
alla väderstreck för att finna en annan
baryton, som kunde sjunga rollen, ty
hr Noté hade fått ett slaganfall, dock
af lindrigare art. Till all lycka hit-
tade man också rätt på en, och till och
med den bästa baryton, pariseroperan
har att uppvisa, nämligen hr Renaud,
som nu en tid skall sjunga Don Juan
iParis. Hr Renaud, som bäst ifärd
med att spela Carambole ihotel Con-
tinental, kastade sig först ien dro-ska
och sedan han kommit till teatern i
Amonasros kostym. Men under tiden
hade ett nytt missöde händt på scenen
Auditorium måste juunderrättas, att hr
Noté hade insjuknat, och att hr Re-
naud skulle öfvertagapartiet. Men nå-
gon regissör var ingenstädes att rinna,
han hade isin ångest själf sprungit för
att få rätt på en baryton. Det fans
intet annat att göra, än att hemta hr
craillard från hans loge och så hände
det utomordentligt ovanliga, att en di-
rektör personligen trädde fram till ram-

pen för art underrätta salongen om
dröjsmålets orsak. Nu gafs tecknet.
Gongongen dundrade und.ir direktörens
högst egoa hand sitt burn-bumbumbum-
buin-bum-bum-bum, men sista slaget var
ej väl gifvet, förr än direktören for
baklänges af förskräckelse. Hr Renaud
stod där fix och färdig, kostymerad så-
som Amonasro, men han hade juibråd-
skan glömt att byta — hudfärg. Amq-
nasro, de svarte nubiernaskonung, stod
där blond och rödlett. Orkestern hade
redan börjat ingressen till den stora
scenen, där Amonasro skall ryta så för-
färligt, och det med det där ansigtei!
Men med den stora konstnärstalang,hr
Renaud besitter, gick det ändock något
sä när omärkligt, iall synnerhet som
scenen hölls så mörk som möjligt. Det
lyckades den gången rätt väl.

Om andra minde lyckade små förtret-
ligheter mera iett följandebref.

I. T.—
«"►—

Notiser.
— Gästspel å svenska teatern.

Fru Hilma Bruno's första gästuppträ-
dande är imorgon tisdagiErnst Lund-

quisfs rLilla professorskan", och herr
v. d. Osten's gästspel vidtager den 15
d:s. Den gärna sedda skådespelaren
kommer att uppträda i,,Excellensens
barn", Narcissa Rameau" m. fl. nya
pjeser

— Ida och Karl Ekman gifva i
dag kl. 2 e. m. en konsert iBrand-
kåwhuset. Publiken skall helt säkert
ej försumma detta tillfälle att på ett
angenämt sätt förkorta den långa påsk-
dagen—

Fleraotryckta arbetenaf Frie-
drich Smetana komma inom kort att
offentliggöras ai den bekante musik-
förläggarefirman N. Simrock iBerlin,
nämligen en ounderbart vacker stråk-
kvartett, en uvertyr, de Symfoniska
dikterna „Hakon Jarl", nWallensteinä
läger", BRichard III" m. fl.

— Francois de Cucel, den franske
miljonären-författaren, har skrifvit ett
stycke, La figurante" (Figurant-
skan)

—
ett „psykologiskt drama" —

som nyligen slog sig igenom på Ren-
aissance" iParis.

— FruSigrid Arnoldson-Fischhof
torde vara inbjuden att sjunga vid
kröningshögtidligheternaiMoskwa.

— Karl Martin Reinthalar, diri-
genten för sångakademien och domkö-
ran i Bremen afled därstädes den 13
mars, efter att i30 år hafva tagit en
värksam del iBremens musiklif. Isin
ungdom studerade han först teologi,
men egnade sig snart åtmusiken, hvari
han utbildades af A. B. Marx, gjorde
ytterligare musikstudier i Paris och
Italien, blef 1853 lärare vid kouserva-
toriet i Köln samt flyttade 1858 till
Bremen, där han gjorde sig känd som
utmärkt dirigent och sånglärare, samt
utnämdes till preussisk musikdirektör.
Af hans kompositioner, utmärkande sig
för form- och klangskönhet, må näm-
nas oratoriet nJephta", en .^ismarks-
hymn" och operan MKätchen von Heil-
bronn" (1882), , båda prisbelönta, kör-
verken In der Wäste*, Das Mädchen
von Kolah", operan Edda", en sym-
foni (D dur), psalmer, manskörer, sån-
ger etc.

O p

a» "
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I Im

4:50 (profkort å 1:50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, »le- M fW^ WT7\ w w wrj\ wm mjä3 mk inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. /% Bli i Bli |f H»«: vill Ni ha ett godt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder då till «^.ä.w i« <y|Silt
11x« öxcl. Glogatan 3

~ **



nHelsingfors Gr yaN avyrinrättaiiig å Kaurtuk-Stämpelfatt ihnisgiim 1 äsÄSSfeäSftSKS

ill
M k> hO

?
-—

+-"

s-
iOCm

i
«0

69

*§

""

t

SOCIETETSHUSET.

Måndagen den 6 April kl. 5 e. m
(Annandag Påsk.)

fA aiinc.
Entré 50 p

Program
Leichte Cavallerie Suppé.
Ich liebe Dich, vals Waldteufel
Geschwister Victoria, sång- och dansduettister,

The Haytons, musicalclowner & dansparodister.
Lemonska Damqvintetten, svenska konsertsån-

gerskor.
Karaktärs-,Balletsällskapet Peres, 6 damer,

national- och balettdansöser.
Gavotte . Feschner,

8. Herr Otto Charlier, ventriolquist, med sina au-
tomatiska dockor.

9. Slutmarsch.

Ändring af programmet iörbehålles.

K. Jokelas Skrädderia//är
Ö. Henriksgatan 3. Telef. 1333,

Utländska é Inhemska Nouveautés.

A. f. EktaåiC:o Quadrant's"
Vin- ochSp/r/tuosa-

Handel. G. F. Stockmann's
Skilnadsgaian 19.

Telefon 310. Depot å

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexandersgratanN:o 11.

Hemgjorda papyrosser
iaskar om 250 st. å 2: 50 p,

100 st. a 1:25 p.
25 st. å 35 p,

M^tO st a 15 p.
Jacob Reincke,

35 N. Esplanadgatan 35,
Telef.1388.

FerdJjörkliUKTsC. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan 9.

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

Eekommenderar sina prisbelöntatillyärkningar i parti och minut till
billigaste priser, .återförsäljare er-
hålla hög rabatt. Order från lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren.

% w

t n

hos

Glas-, Spegel-

<£afvolram~
Randel.

15 Alexandersgatan 15
Telefon 158.

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri &Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors.

UtiJ.F.Sjöbergs Äggfärger,
Fruktgeleer,

Fläckstift,
Äggtvål,

Parfymer,
Stärkelse m. m

Spirituosahandel
Cognac,
Horn <&
Likörer.
Rehnska <&

Bourgunderviner.
K. A. Dahlins

Droghandel.
Trekanten 3.

Telefon 2066. Glogatan 4

och

Helsingfors

Lack & Politur
Rekommenderas.

Fabrik: 17 Mikaelsgatan 17.

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

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL

Alexandersgatan 15.

Ledig annonsplats

!§§§§§§§§§§§§§§§§§!l§§§!§!§!fi§§!

#»
»niorna Rude-Whiteworths i Coventry och
>», Claes & Flentjes iMtihlhausen velocipeder.♥

Högbergsgatan 30. Telefon 1298.
*

I Th. Neooius. \
;■■'/--

SOCIETETSHUSET.
Måndagen den 6 April kl. 8 e. m

(Annandag Påsk.)

konsert & )\JtonJöreställning.
Nya artister.

Program:
Lustspiel-Ouverture Keler-Bela.
Auf Sehnsuchts Schwingen . . .Faust.
Schmiedeliedchen Eilenberg.
Herr Otto Charlie, som professor ihögre sa-

longmagie, antispiritist och illusionist.
Geschwister Victoria, sång- och dansduettister.
The Haytons, musikaliska clowner och dans-

parodister.
Lemonska damqvintetten, 5 damer, svenska

konsertsångerskor.
Ballet Peres, 6 damer, national-, karaktärs- &

balletdansöser.
PAUS.

9,
10,
11,

Solo för Piston Carl.
Sei wieder gut... " . . . .Kriiger.
Herr Otto Charlie, ventriloqvist med sina me-

kaniska dockor.
The Haytons, musikaliska clowner & danspa-

rodister.
Lemonska damqvintetten,
Ballet Peres, 6 damer.

18
14
15,
16

Geschwister Victoria, sång- och dansduettister,
Slutmarsch.

Entré Imark, länstol 1:50

Ändring af programmet förbehålles.
Sexor å laHasselbacken serveras 1mat-

salen å 2:50 prix fixe

SOCIETETSHUSET.
V\onsert & )\Jtonföreställning.

Tisdagen den 7 April kl. 8 e. m.
Program;

Traumbilder Fantasie Lumbye.
Ganz allerliebst, vals Waldteufel.
Die Miihle . Eilenberg.
Herr Otto Charlie, som professor ihögre sa-

longmagie, antispiritist och illusionist.
Geschwister Victoria, sång och dansduettister.
The Haytons, musikaliska clowner och dans-

parodister.
Lemonska damqvintetten, 5 damer, svenska

konsertsångerskor.
Ballet Peres, 6 damer, national-, karaktärs &

balletdansöser.
PAUS

9
10
11.

Alla stella confidente Robandi.
Lustige Krieg, potpourri ....Millöcker.
Herr Otto Charlie, ventriloqvist med sina me-

kaniska dockor.
musikaliska clowuer & dans-The Haytons,

parodister.
Lemonska Damqvintetten.
Ballet Peres, 6 damer.
Geschwister Victoria, sång-
Slutmarsch.

och dansduettister,

Entré 1mk., länstol 1:50,

Ändring af programmet förbehålles.
Sexor å la Hasslebacken serverasimat-

salen å 2,50 prix flxe.

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

tonage & Askfabrik, Atelier för plansch- & kartupp-
fordring, Eeklamskyltar m. in,

Diirkopp ét

Velociped

TJMeganta spetsar, band
-Ci och sidentyger billigt

hos Firma

H.Elimin.
9 Alexandersgatan9.

f^epar.
Verkstad.

Affären upphör!

Artiklar
HT^Ha Slutrealiseras!

B' Boulevardsg. 19.
Telefon 83.

Alvin Johansén.

1 h m

Skilnadstorget 2.
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Äuflnkot IM CIfAMI TMP VipehSrari<shnfriincy utför juridiska och affårsuppdrag; köper och säljer aktierMfliid II111 111AlIJ IT
611"0800"11»' och värdepapper; ombesörjer patentansökningar och re-IIU!UJIUIUUllll i)!illlUUUllJ, Helsmgfors, Alexandersgatan N:o 52 af varumärken iFinland och de flesta andra land.


