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

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

Butik: V. Henriksgatan 18

Telefon 2022.
Vinerna ha blifvit undersökta vid H:for3 undersÖkningsstation

för lifsmedel och befunnits vararena oförfalskadenaturTiner. Ana-
lyserna finnas till påseende.

10 penni.

Programbladet
►Jj

Tidning för Helsingfors
J\aisaniemi VärdshusTeatrar och Konserter./BadX/centrrl\

/ Varmlufts- o. \
/ Basängbad Rekommenderas. \^

Kägelbana
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. Rekommenderas.

N:o 102. Söndagen den 26 April. 1896.
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1 il FörstaAteliern 1tr.upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) X7I f~\ TIf\ C* ~D ATU. JCi. ÖbSjillDÖrS' Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). 1: <LJ A U\JTXV A -T" vi luuM/wiiwvi Helsingfors, Alexandersgatan17.

J. H. WICKELS
VIWO&UBSG»

ARMES PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplömed'honneur) vidutställ-
ningen i Bordeaux1895.

yyiacjasin du Jstord.
HframMappor, jacqueiter, siåenvaror, ylletyger för

soirée, visit ifivaråagsåräßfer.
Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända

specialitetei 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 CT. iMstgrsisixxsgreitfi.xx CTro 1.

Se Söndagens eftermiddags program
å 2:dra sidan.

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 26 April 1896,

kl.& e- m.

Sodfßöpsförosfällning.
S/efte gästuppträdandet af

dfiofsliäåesp siarenCmtlv.å. ©sten.
För tredje (ll:te) gången

Familjens olycksfågel.
Lustspeli3 akter af Oskar Justmus.

Öfversättning från tyskan.
Personerna:

Kommerserådet Klugeman, fabriks-
egare....:...Hr Malmström.

Erna, hans dotter Fru Biégo.
Fröken von Zwiebel Fru Grunder.
Ernst Fessler, disponent) hos Klu- /Hr Henning.
Wilfert.teckniskdirektör/ gemann (Hr Swedberg.
Ottilia, Wilferts fru Fru Bränder.
Ida, hennes syster Frk Gerasimowitsch
Adolar von Meerman . . . Hr WVt/oi^^^^B
Otto Kolbe
Feodor Havsman
Postmästarinnan Schneider . .
Pastorskan Hofmann ....
Lektorskan Muller ....
Irma . .
Skräddarmästar Tsuchwitz . . I
August, betjent hos KlugemiinnI
Rosalie, tjilnstejunfffru luis A\" il^^^^^^^^^^^^^J

Händelsentuldrager sig ien liten fabriksstad
*) Otto Kolbe Emil v. d. Osten,

Börjas kl. 8 och slutas omkr, kl. 10,15 e. in.

EL^

Signor Nicola Muller.

Vi äro i dag itillfälle att meddela våraläsare
ett porträtt af direktören för den framstående, ita-
lienska operatrupp, som för närvarande spelar på
Alexanders teaternhärstädes Själfen framståendeba-
rytonsångare och utmärkt dramatisk artist har herr
Muller samlat omkring sig sångare och sångerskor
af värklig rang, artister af hvilka mången vore en
prydnad för hvilken operascen som hälst ivärlden.
På' samma gång vi bringa direktör Muller vår och
publikens uppriktiga tack för den sällsporda konst-
njutninghan genomsin sejourhärstädesberedtoss,ut-
tala vi samtidigt den förhoppning attHelsingfors äf-
ven framdelesmåtte blifvaihågkommen medförnyade
besök.

Hr Linan.
Frk Tscliernichin,
Fru Castegren.
Frk. Stjagoff.
Frk Liljänder.
Hr Nyström.
Hr Beckman

Alla dagar IT Å jA 1 ¥ |m m
lYiiaacigbKOiiben Wjener Damkapeiiet

från kl. 3 e. m. SOH"W -A.H.Z.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Huhtikuun 26 p:nä1896

näytellään

välta.Pimeyden
(B;iacTb TbMbi.)

5-näytöksinen näytelmä (6 kuvaelmaa). Kirjoittanut
Kreivi Leo Tolstoi. Suomentanut Martti Wuori.

Henkilöt

Aleksis Rautio,

Kirsti Suonio,

Katri Rautio

I Hill ll|ll 111lII iil i lilll Jj
poika, toisissa naimisissa,MJ
kivulloinen ..... .B

Anisja, hanen vaimonsa,keikai-MJleva . H
Akuliina, Piotr Ignatitsh'in ty-BJ

tär ensimmäisestä aviolii-BJtosta,huonokuuloinen,hie-BJ
man typera B

Anjutka. tytiir t ■ ■i
-. .- 1:L .r.T.lu-8888888888l

tosta Olga Leino(Kosonen)
Nikiita, heidän renkinsä , . .Knut Weckman.
Akim, Mkiitan isa lisakki Lattu.
Matriona, hanen vaimonsa . .Naemi Kahilainen.
Mariina, orpotyttö Maria Rangman.
Kummi, naapurinainen....Mimmi Lähteenoja.
Marffa, Piotr Ignatitsh'in sisar Mimmy Leino.
Mitritsh,renki,entinen sotamies Otto Näre.
Puhemies Hemmo Kallio.
Ensimmäinen >

tuttK /Helmi Talas.
Toinen /»J" " " " ■ \nma Tähtinen.
Uriatniekka (maapoliisi) . . .Emil Falck.
Ajurj Kaarlo Keihäs.
Nuodemies Evert Suonio..
Kylan vanhin Eino Salmela.

Akuliinan sulhanen. Häävieraita.

Ovet iivuliian k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo VaB ja
loppuu k:lo ys11.

Dekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader
m. fl. handslöjdalster. 'lillbehör för glödrit-
ning & snidning s. 8. mönster, färger, tärnis-

sor, vax m.m.
Beställningar emottagasmed tacksamhet och ut-

föras till billigaste priser.

Finsk j^onsfsföjel öfsfäffninej.
Mikaelsgatan I. Tel. 883.

C. P.

Juho WirtanensSultana. SKOAFFÄR.Lätt papyrosstobak å 70 p:ni
hos 0. Henriksgatan N:o 3.

Störstalager af inhemska skodon,Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m.m.Ernst Bruno.

Alla dagar

Aftonkonsert
från kl. 8 e. m.

Ledig annonsplats.

AXEL PALMROOS
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VlnafSa.
Lager af fina äkta Viner,

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

I^^^^^J^T^l N ESDlanada 31 lsst» kl.Fotogr. atelier. Ele- h*Iförhållande till arbetetsrVTBHU&JIJL Cs>pi«aildUy. 01, ganta porträtt . visitkortsformat qvalité, obestridligen lSgsta pri.eJ ~ (Catams hus). q xxxl3L.pr dussin. sen iHelsingfors.



HARALDWASASTJERNÅS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.
,-

JULIUS SJÖGREN
Mikaelsgatan & Centrals hus.

Ylle-- och frikofvaruaffär. j
Välsorteradt lag-er. Billiga priser. (

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 26 April 1896,

kl. t» e. m.

4:de folk/öreställningen
med halfva priser och därunder.

För tredje (ll:te) gången

Fregattkaptenen
eller

Salamandern.
Lustspel med sång i4 akter. Fri bearbetning från

franskan af Frans Hedberg
Personerna:

Fromont, tobakshandlare....Hr Biégo.
Opportune, hans hustru ....Fru Grunder.
Alice Duteuil, Fru Biégo.
Pierre Huet, premier-löjtnant . .Hr Malmström.
Paul, hans son, kadett ....Hr Hansson.
Garnier, öfvorläkare Hr Lindh.
Bidot, second-löjtnant Hr Wetzer.
Cartahaut, högbåtsman ....Hr Swedberg.

iHr BerlinIHr Ahlborn.
[Hr Castegren..Fru Castegren. Fru Bränder.

Ju//örsältfingsaktiebolaget
KA Ti EV A

JJifförsåRringar iJBifräntor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

< Hagelstams bokhandel. ►
Ojämförligt största lager fransk literatur.

a Subskribera på %

4 176 vyer från hela vårt land ielfva häften a y
2: 25.

4 Konst & Pappershandel. >
Ständigt välsorteradt lager af allt som till ett välord-

nadt korfmakeri hör, finnas hos

I. NEUMANN.
FABRIK:

Éumleberg JY:o 5. Telefon 1334.
Försäljningslokaler:

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

len 70-72.

Hr Beckman
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. 5 och slutas omkr, kl. 7,15 e. m.

»£.

J. K. STARLEY & C:° COVENTRY.
Q+oplnif anlade den första velolocipedfabriken
OUllItJy iEngland

Cfonlaw velocipedindustrins fader, bygde denOUll löj,första låga velocipedeniverlden.
Q+Qrlau'o valsprék är;
oldlltJyb alt af det bästa.
Qfar|p\/"c S°ver har allt sedan den förstför-
OICtlICy O des imarknadenadopterats af verl-

dens alla velocipedfabrikanter.
Qfoi*|pw'o Rover har icke blott de bästa ma-Ol&lICy O terialerna, utan saknar äfvenikon-

struktion sin like.

cftranåf icßlomßarg

x 0iV^T\A3 VA^UM*R*E -3^l

8FinskaJärnsängsfabriken.8
Enda specialaffär iFinland för|Järnsängar &Madrasser. cå

Q Betydligt billigareän de utländska. Q
Illustrerade kataloger på begäran, q

N:o 50 AlexandersgatanN:o SO.
Emil Rehnberg.

BODEGA ESPANOLÅ
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut af endast äkta utländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

Specialitet
Moderna
Filthattar

10 Fmk.
Silkeshattar

20 Fmk
Värkstad förEe-

parationer.

Barngarderoben.
Unionsgatan 28.

Telefon 1968.
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O f iAtjTSu?STAMP£L7ÄSm

SOCIETETSHUSET
O R C US BOD A.':

G-oda, billiga viner serveras direkt' från fat.
Akta viner på flaskor tillafhemtning till moderata
priser.

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

lin och Servering a la carte hela dagen.
Öl pä, seidlar m. m.

11Bäst blir ilängden alltidbilligast.B
II Köp alltid en ||

IEXCELSIOR" I
1|så är Ni säker om att få en god maskin. %%
"^k Obs.! Den kända reela, liberala be-Ii11 handlingen. Obs.! ||
M Axel WSklund, u. . _ „ m||Generalagent och inne- Hjalmar Fellmail fm
*fg hatvareafExcelsiorde- w'a

1
di
f
mirs,?-al9ii

poteniCentralpassagen
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filharmoniska Sällskapet.
Måndagen den 27 April

gifves i

Universitetets solennitetssal
kl. V28 e. m.

Ludvig von Beethovens
9:de Sinfoni

(för soli, kör och orkester.)

Medvarkande: Fröken A. Christemann(fr St Petersburg), frk. A. Ahnger, hrr0. Lomberg och Tli. Habeimann (fr Zürich)Sinfonikoren (förstärkt),Fillharmoniska säll-skapets orkester (förstärkt)
Äfvensom

Beethovens violinkonsert
(Spelas af Herr Gregorowitsch.)

tJ ê£- 6r å 4 mk'3mk och Imk er-hallas hos herr Gillberg samt vid Ingån-

Robert Kajanus
Dirigent

Papillon"

IKöpenhamn pågår för närvarande
en konstutställning, å hvilken en staty
benämd Papillon" af en ung dansk
konstnärinna Fröken Menga Schellerup-
Ebbe väckt ett kolosalt uppseende.
Studenterbladet" skrifver om detta
konstvärk :

Papillon"
—

quelle bizarrerie" —
är helt säkert för mången det första
intrycket afkonstvärket. Måhända vän-
tar man sig att blifva presenterad för
en gentleman medmonocle och chapeau
claqué, lika rik på eröfringar som fat-
tig på hår, måhända för en valdrott-
ning, som tröstar sin olycklige tillbed-
jare med de klassiska orden: Die
Sterne die begehrt man nicht".
Men med djärf originalitet har konst-
närinnan brutit med alla traditioner.
Hennes Papillon''' är en jungfru, som
pröfvar sina ungdomsfriska lammars
spänstighet. Skalken iögonvrånberät-
tar om öfverväldigande, omedelbar lef-
nadslust,somlikväl icke villblifva applå-
derad äten beundrandepublik. Tvärtom
lyssnar hon afvaktande tillhvarje miss-
täckligt ljud, förrådande en närgångenkritiker, genast beredd att aflägsna si

—
ty hon har icke mistat sina Psyche-

vmgar. —
Hvem har icke mången gång

förvånats öfver dessa säregna, excen-
triska känsloyttringar hos en ung flicka
och lika ofta förväxlat dem med koket-teri, ehuru de egentligen varit de för-
sta darrande vingslagen hos fjärilen,
som nyligen krupit ur sin puppa ochkänner sig genomströmmad af solens
värme och lifvets fröjd.

De plastiska svårigheterna hafva na-
turligtvis varit utomordentliga vid en
så forserad attityd. Så mycket mera
är konstnärinnan att lyckönska till den
lyckliga lösningen. Ty figuren är icke
ett dussiDkonstvärk, utan en konstpro-
dukt med ett visserligen bjärt, mendock
sällsynt harmoniskt liniespel. Het är
därför icke underligt, att statyn varit
föremål för storartad uppmärksamhet
öfveralt, hvarest den tidigare blifvit
exponerad, å Champs Elysées, iAnt-
werpen, München och Kristiania.

Dvärgrjä fflen Viola"alslöjad

Förslag "bar innevarandesvenska
riksdag väckts om att vidtaga åtgär-

ider mot minderårigas användande vid'
ofientliga förevisningar. A. B. hade
med anledninghäraf uppmanat tillmed-
delande af underrättelser om missbruk,
som faktiskt förekommit i ifrågava-
rande afseende. Ett svar på denna
uppmaning har ingått och meddelar
följande:
"""En kringresande dansk vid namn
Oisen, som reser landet randt som fö-
revisare på marknadsplatser o. d. hade
genom annonser istockholmstidningar
lockat en moder att till honom öfver-
lämna en sin l#årig| son, liten och
spenslig till växten. På moderns fråga,
hvad slags anställning gossen skulle få,
svarade Oisen att han sknlle användas
som

En tid därefter syntea iolika lands-
ortstidningar, på de platser där mark-
nad samtidigt egde rum, en braskande
annons, tillkännagif vande, att ,,nutidens
störstanaturfenomen dvärgdamen Viola"
förevisas där. Om bemalda dvärgdam
upplystes vidare, att hon var utan ar-
mar och ben, var endast 20 tum hög,
att hon var j,en värklig skönhet," att
hon förevisats iKöpenhamn för Mflere
kungl. personer, läkare och vetenskaps-
män." »Dvärgdamen Viola talar till
publiken- och hon är ihgen idiot, r.tan
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Provencal,1
Bouquin, > matroser . . . .
Giromont, j
Cadét, bodbotjent hos Fromont
Céleste, piga hos densamme
En värdshusvärd

Operakällaren.

E 8^ i%. M M^J [i KR IV är ocfisPutabelt Helsingfors bHSigaste Fotografs-Alelier, F
omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk. 1

hGloaatan 3

'ör endas
14:- (F"
öga pris.
SiVLt



CwKRTI \TVIf\ Lifförsäkrings Aktiebolag iStettin ferd. STAMER-^*—^ -^*-"'"*-"-■-J-^^k.l. -«^..^å. Generalagentur för Finland, Richardsgatan 2.
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A.o.Seeck,

\^r Skilnadeni, T. 70.
Alexanders^.36,

T. 71.

Obs.!Naumann's utmärkta

Stort & m/sorterat lager

Veloeipedfillbehör
& SYMASKINER
hos Fritz Schröder.

Helsingfors— Åbo.
N. Espl.g. 37.fabrikat.

Farakan Salak Tee
ifrån

Parakan Salak Tee Onderneming Java Assam

JAVÄ-ASSAM
GedeponeerdFabrksm;

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 oförfalskad vara,
säljes ioriginal förpackningpr Vio. V2O. IU, V2 kilo.

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

genomundertecknads parti- och minutförsäljning vid
Norra Esplanadgatan 37.

KARL GOHLE.
Generalagent för "Finland &.Byssland.

ALEXANDERS TEATERN.
Ifalienska operan

under ledning af N. Muller & A. Franconi
Söndagen den 26 April 1896

gifves för första gången iHelsingfors den å Euro-
pas alla hufvudstäders scener med storartadt bifall

emottagna operan
PA J A Z ZO.

i2 akter med prolog. Musiken af Leoncavallo,

Personerna.
Canio, direktörer för en ambulato-

risk teatertrupp S:r Eosenauef.
Nedda, hans hustru1 fS:ra Bruno
Fonio, vansinnig >komedianter <S:r Pimazzoni.
Peppe 1 „ Francesconi
Silvio, rik bonde ........ Muller. A
|| / „ Petrucoi^H
2 | bonden " i.. _±n^_j^M
Handlingen försiggår i Calabrien,i trakten af Mon-
talto, Jungfru Maria himmelfärdsdagen,mellan åren

1a65 och 1870.

Personerna ikomedin,

DEN OT R O GN^COyJMBINE
Pajazzcn . , . .
Onlnnhinß. hans lnistriM

S:r Rosenauer,
S:ra Bruno.

Thaddeo, ideras tjenst
Arlequin::....

S:r Pimazzoni.
;, Francesconi,

TRUBADUR E N,
2:dra akten Musiken af Verdi

Personerna
Manrico, trubadur .
Azusena, zigenerska
En gammal zigenare
Suis

S:r Eosenauer.
S:ra Dobani.
S:r Fusco.
„ Petrucci.

Zigenare och zigenerskor.
Kapellmästare Eugino Coletti.
Regissör Domenico Duma.
Början sker precis kl. 7Va

MPlllllTFPll orr enuine ftn2^s punsch
rilllU1Ull Guldmedalj i Paris 1889.

Gambrini Restaurant.
Carl pergroth.Franska Lifförsäkringsbolaget

Alexandersgatan 21.
T. 750.

Stort välsorteradt lager afi/Urtoaiiie.
Generalagenturen Helsingfors,

Gognac,
Rom och

Likörer
såväl på, originalflaskor som litervis
från fat.Mikaelsgatan 1

"TI 1 1 T7 111 utländskt monster serveras direkt från fat Ti i» wri *r i /i n m n /k nB-gplanaii-irapeUßt umbebska rot bhewsia toeb m. m. msKA «.M»jj
å 75 p. per Seldel (Schoppen)
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Velocipederna blifva för säsongen

1896 på grund af

Cihgant utstyrsel,
dKoåernasle Ronstrußtion,

Sarantaraé styrßa,
billiga priser

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 olycksfallförsäirad för
Fmk 5,000.

Ledig annonsplats.

J. C. Hffixmontan \v 0C- -i
Innehafvare: E. Nyberg. Vlf\er ÖC J)pirilUOsa.

Franska sjuk- och olycksfallsförsäkringsbolaget

LWie el la Seine.
Generalagentur: Helsingfors,

nvO.li.a.elss^t.m 1.
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i besittning af goda förståndsgåfvor,
"

tillkännagafs det vidare. ..Korn se och
förvånas!'1 hette det till slut.
IJärfsö blef emellertid dvärgdamen

underkastad undersökning af polismyn-
digheten, hvarvid befann?, att hon alls
icke var någon dam, utan den ofvan-
nämde gossen. Vid förevisningarnaned-
stoppades gossen iett slags urna, där
han mod benen måste intaga en be-
svärlig ställning, så att dessa ej skulle
synas. Armarna undangömdesidräg-
ten. På det sättet hade man färdig
dvärgdamenutan ärmar och ben.

]Sfär Oisen antastades för bedräge-
riet, sökte han försvara sig med att
på annonsen fans med små bokstäfver
instucket ordet illuskn." Han för-
bjöds emellertid att försätta dennaupp-
visning i Järfsö och begaf sig därifrån.
Gossen ledsnade också på gycklet och
blef återtagen af föräldrarna. Men
ännu lär dvärgdamen Viola uppträda
här och där ute iorterna hvadan det
är troligt att Oisen lyckats öfverkomma
någon ny minderårig att användaidet
bedrägliga geschäftet.

Notiser.
—

Sigrid Arnoldson var, enligt
privat telegram från Warschau, vid sin
debyt som ..Violetta" i Traviata:l fö-
remål för sensatienella ovationer. Samt-
liga biljetter voro slutsålda flere dagar
före representationen.

— Balettsällskapet Lusinsky. I
senaste nummer af Stokholmstidningen
Varieté" skrifves:

Högtidsstämning hvilade öfver den
publik, som den 31 mars infunnit sig
å Novilla för att taga afsked af sina
gunstlingar, Lusinskytruppens medlem-
mar, hvilka denna dag hade sin bene-
fice- och afskedsföreställning.

Den nästan fulltaligt besatta salon-
gen genljöd af applåder, då ridån gick
åt sidan för att lata publiken försista
gången njuta af den värkliga och ge-
digna konst som balettsällskapet Lusin-
sky presterar, och ökades bifallet och
bravoropen alt mera, då kapellmästaren
efter första dansen till hvardera af da-
merna öfverräckte praktfulla blomster-
korgar (däraf en från en högre rysk

0. ÖLÄNDER
militär) samt efter första dacapodansen
till sällskapets ledare, herr Anton Lu-
sinsky, under smattrande fanfarer öf-
verräckte en dubbel jättela erkrans med
bredaband samt däråanbringad lämplig
inskription från etablissementets egare,
girektörE. Schreil. De värderade ar-
tisterna framträdde flera gånger föratt
emottaga publikens hyllning, och de
måste dansa sin kosackdans ej mindre
än fyra gånger

Sällskapet afreste med morgontåget
den l:sta april öfver GöteborgtillLon-
don, där de a Empire-Teatern äro en-
gagerade för en tid af trennemånader.

MJmk

— Teater älskande sjömän. Be-
sättningen på Bergenångaren Eva" —
från kaptenen till kajutjojken — har
sammanskjutit 104 k., som skickats från
London till „Bergens Aftenblad" för
att tillställas kommitén för en r.y teater
iBergen. Tidningen nämner detta som
ett exempel på, huru stor sympati tea-
tersaken vunnit i vida kretsar, och sä-
ger, att dessa sjömän skämmaut många,
hvilka när som hälst kunna njuta af
Bergens sceniska konst men dock ha
hvarken blick eller tanke för konsten
och dess kraf. Skilnadstorget 2.

JM Wmß^ —^ ■■ PM ter"*

Glogatan 3

Höo p

|;i
PS

is

■

4:50 (profkort a 1:50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
å 3 mk inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort.
K vill Ni ha ett godt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder då till
>tröm.
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Ö. Henriksgatan 3. Telef. 1333,
Utländska <& Inhemska Noiweautés.

i. W. EklttLä S C:o »QuadrantV
"^^.^©-^^*%.«

Vin-ochSpirituosa-
Handel. G. F. Stockmanns

Skilnadsgatan 19,
Telefon 310. Bepot å

Helsingfors

Lack & Politur rikhaltigaste lager afutländskaoch inhem-
ska sorter, linierade och olinierade.

Rekommenderas.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL

Fabrik: 17 Mikaelsgatan 17,

elsingfors Nja KravyrmrättoiflflIKants
SOCIETETSHUSET.

Söndagen den 26 April kl. 5 e. m

Sista yW a finCB under

denna säsong

Program

Marsch.
Lockenköpfchen.
De lefVande dockorna i iw^^Pariserteatern.

framförda af M:me Sere^B
Valse, Air de la remJ Clarens.
Ballet Peres, 6 damer, engelskPantomime med

dans.

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

ser. (6 damer, 1 herre.)
Slutmarsch.

Entré 50 p

Ändring af programmet iörbehålles.

K. Jokelas Skrädderia//är

Balettsälskapet Peres,

som för närvarande uppträder å Societetshuset skör-

dar alla aftnar rättvist bifall för sin graciösadans

och stilfulla kostymer.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
iiiiitiiiiåi

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.

tfårefpapper
% v

1 II

» »Firmatryck utföres billigt

Alexandersgatan 15.

Ångbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksg-atan14 Tel. 92

Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
tonage & Askfabrik, Atelier för plansch- & kartupp-
fodring, Reklamskyltar m. m,

Annonsera

H&rogramßlaéaV

(f, "Generalagent lor Fialamno^Tlae^fe «<Fleiltjes iMiihlhauseu velocipeder. **
, OBS.! God vara, billiga priser. «(

jt Mikaelsgatan 2. J

7%. Neooius. 1
if§§§i§i§i§§§^§i§§§§i§§§§§§§§§!

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri & Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors.

Ledig annonsplats

Glogatan 4
H:fors 1896. Hufvudstadsbladets Kya Trss^S

lim» in i .i „.. , .„„ , Bästa o. billigaste Kaiitsclmkstkmplar ilandet, samt alla
fhllU \mmnP tflhrUT MlkaelSgatan I. slao-s stämpeltillbehör outplånligtmärkbläck för linnekläder,
UllUl\."ulCllll|JullQUllI\. Telefon 2089. Hektosrrafer, Lacksigill gjntna & graverade namnplatarm.m.

C.E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Hödbergsgatan9.

Butik Alexandersgatan46
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta
tillvärkningar iparti och minut till
billigaste priser, återförsäljare er-
hålla hög rabatt. Order från lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

p"i

!NS2BJ

Hemgjorda papyrosser

hos Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35,

Telef- 13SS.

Ferd. Björklunds
Glas-, Spegel-

och

*£afvelram~
Ranéd.

15 Alexandersgatan15

f*

Telefon 158.

10,
U
12

Äggfårger,
Fruktgeleer,

Fläckstift,
Äggtvål,

Parfymer,
Stärkelse m

iaskar om 250 st. a 2: 50 p.
st a t25 p.

H?ö st. å 35 p,
Ulf) st- a 15 p.

Mrkopp ét
"^.^-%.«^^^«

hos FirmaVelociped
B.Elimin.
9 Alexandersgatan 9.Verkstad.

Affären upphör!
ÖrientalisKa@ Artiklar
Slutrealiseras!

BouleTardsg.19.
Telefon 83.

Alvin Johansén

|Carte dor. |
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K. A. Dahlins
Droghandel.

SOCIETETSHUSET.
Söndagen den 26 April kl. 8 e. m

V\onsert k )\jtonjöreställning.
Program

Marsch.
Cornett-Lied ohne Worte Mendelssohn.
Vals, Sotintags-Kinder .....Eixner
Herr Lasse Bondesson, bondvise sångare,
Ballet Peres, 6 damer.
Ferdinand Semmel, säng- och Czardas dans-

trupp. (6 damer och 1herre.)

PAUS
Marsch.
Des Hirten Klagenlied Carl.
De lefvande dockorna i nya Pariserteatern,

framförda af M:me Seretti.
Ballet Peres, 6 damer.
Herr Lasse Bondesson, bondvise sångare.
Ferdinand Semmel, sång- och Czardas dans-

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

Entré 1mk., länstol 1:50,

Ändring af programmet förbehålles.

Sexorå la Hasslebackenserverasimat-
salen å 2,50 prlx flxe

CHAMPAGNE

Eleganta spetsar, band
och sidentygerbilligt

Go.

åflvnhl MUN WÄNI IINPr vieeMradshöMi^' rrCp:^aS~«n^ r.r:
IIU.!UiillL UUllll UIAllIII)U1Helsingfors, Alexandersgatan N:o 52 gutrering af varumärken iFinland och de flesta andra land.


