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

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

Butik: V. Henriksgatan 18

Telefon 2022.
Vinerna ha blifvit undersökta vid H:fors undersökningsstatior,

för lifsmedel och befunnits vararena oförfalskadeDaturriner. Ana-
lyserna finnas till påseende.
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Programbladet
Tidning för Helsingfors

Jyaisaniemi Väraspus
Teatrar och Konserter./Bad\

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

Kägelbana
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. Rekommenderas.

N:o 97. Onsdagen den 12 April.

10 penni.

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 15 April 1896,

7,30 e. m.
För fjerde (33:dje) gången

Stackars Jonathan.
Onerett i 3 akter, Musiken af Miilöcker

Personerna

Vandergold, en rik amerikanare. Hr Henning
Tobias Quikly, impressario. . . Hr Biégo.
Professor Dryander Hr Enström.
Harriet, hansniéce,medicinedoktorFru Castegren,
Baron FrithiofGrisfoth, svensk ad-

Hr Uggla.
Fru Grunder.
Hr Hansson.

Ingeborg, hans kuSiir^^^^BCatalucci, tenor . . . -^^^^^^^BBrostolone, italiensk bassångare
från Hamburg ....Hr Malmström

Holmes, advokat Hr Alilbom.
Billy, hofmästare) ,

Vänder fHr Beckman
lonathan. kock [ 2?? {Hr Castegren.
Molly, M

fHr Lindh.
<Hr Nyström,

Diddle, |
Beckett,/ reporters ....
Hatton, J
Miss Big,
Miss Flirt, ■-,„
Miss Hunt, jstudentskorvidß^
Miss Bly,
Miss GrantH
Miss Pott,I
En SheriffI
Gä,ster. Turlste^BTjänare. Lake;

Uppassare.

stons universitet

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

salonger; 3:dje akten på en sommarvillautanför
Newyork. Ivåra dagar.

Gerda Grönberg*) Molly

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

i
k

Herr Jean Sibelius
Jean Sibelmd var imåndags föremål för stora

ovationen från publikens sida. Hans nyaste sym-
foniska dikt Lemminkäinen"', som då för första
gången utfördes, hör dock till de kompositioner,
som ovilkorligen måste höras flere än en gång för
att förstås. Hvad orkesterbehandlingen beträffar
står kompositionen däremot ofantligt högt. Man
måste i sanning beundra den öfverlägsna talang
med hvilken herr Sibelius tvingar fram snart sagdt
hvilka klangeffekter som helst. Vi lyckönska ho-
nom till framgången.

- Vapaita -
Kalevalaisia

Ilmarin
orjia

Illi,piika ) Olga Salo.
Onervo, noita. " OttoNäre
Hippo, vanha soittaja Taavi Pesonen
Mieron tyttö Hanna Kunnas.

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

Ovet avataank:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2Bja
loppuu k:lo Va!!"
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Frk Tschernichin.
Frk Gerasimowitsch,
Frk Stiagoff.
Frk t-pennert.
Frk Hellman.
Frk Liljänder.
Hr Malmström.
er. Negrer. Kineser

1896.

SUOM. TEAATTERI.
Keskivikkona Huhtikuun 15 p:nä 1896
Kansannäytäntöallénnetuilla hinnoilla:
kullbbyo.

Runomuotoinen nmrhenäytelmäviidessä näytöksessä
(6 kuvaelmaa). Kirjoittanut J. H. Erkko.

Suomalainen alkuteos.

Henki1öt.
Väinö, tietäjä
Ilmari, seppo
Kauko, Lemminpoika
Tiera
Uutamo
Kalervo
Ilvo, Ilmarin emäntä
Anja, Ilmarin sisar
ArmijKalervonemäntä
Hiepra,Kalervon koti-

tytär
Potero, Kalervon koti-

Kalervon
poika

Kulleryo,
poika

Kotro
Mutru
Tuiro
Kitka
Pouru

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

Urna Tähtinen.

lisakki Lätta,

Kaarle Haime
Hemmo Kalliv
Evert Suonio,
Knut Veckman,
Oskari Salo
Eino Salmela.
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K-r% «-« a. °
l i1 FörstaAteliern 1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) T7\r\rr\ f\ C* "T} A"CK. ÖLäilllberfi' Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). jp \J1. <LJ VJTXiA-T" "*-** gjj Helsingfors, Alexandersg-atan17.

J. H. WICKELS

AKRAkS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplome d'honneur) vidutställ-
ningen iBordeaux 1895.

du
Ledig annonsplats.

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

Kontor INT. 3VEa-S£isiiassÄ"fc«irL Nto1.

CO

o5

t>3
000

s
.^

Alla dagar JJq4@'K&Ml B 4?
A
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från kl 't o m.^^^^^^^^H

Dekorerade & odekorerade träarbeten, vamaoei
m. fl. handslöjdalster. 'lillbehör för glödrit-
ning & snidnihg s. s. mönster, färger, farms-

sor, vaxm. m. , .
Beställningar emottagas med tacksamhet ocn ut-

föras till billigaste priser.

[Finsk j(pnsfsfejel Ufsläffning.
■■■aelsaatanI. Tel. 883.Mik

Wiener Damkapellet
S» CH"W -A. H.

j\ford.yVlagasin
Qamåappor, jaequetter, siéenvaror, ylletyger för

soirée, visit iRvaréagséräßler.
Vi frardiålla vårt synnerligon rikhaltiga lager idessa vårakända

specialiteter till innevarande saison.

Damskrädderi under utmärkt ledning.

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

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

%J % Å « JLF V å %?■klvi

PALMROOS
Lager af fina äkta Viner,

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

AXEL

1 T M F^nlanflHn *31 l:stakl. Fotogr.atelier. Ele- -&*Iförhållande till arbetetsIM. t-ofjianauy. *ji, gantft pol.tl.ätt j Visitkortsformat qvalité, obestridligen lägsta pri
(Catanis hus). qmig, pr dussin. sen iHelsingfors.



HARALD WÄSÅSTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.
-

'SM,

31 JULIUS SJÖGRE^B
Mlkaelsgatan 4 Centrals liux.

Ylle- och Mhofvaruaffän
iVälsorteradt lager. Billiga priser.

<£i//örsäl^ringsaktiöbolaget
K Å 11¥ A.

JSifförsäfiringar 4 JSifränhr.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

< Hagelstams bokhandel. ►
a Ojämförligtstörsta lager fransk literatur. k

<Subskribera på k.

176 vyer från hela vårt land i elfva häften a fA Fmk 9: 25. I

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

nadt korfmakeri hör, finnas hos

I. NEU MA NN.
FABRIK:

Humleberff A':o 5. Telefon 1334.
Försäljningslokaler:

Trekanlen 3 (Spennerts hus) tel.933. Södra
Esplanatlgatan2, telef. 928. Saluhal-

len 70—72.

i j,,

J. K. STARLEY & G:o COVENTRY.
Qtarlai/ anlade den förstavelolocipedfabrikenOldlltjy iEngland
QfflPlpV velocipedindustrins fadi-r, bygde denVJiai ICJ, första låga velocipedeniverlden.
Qtm*low'c valspråk är;
oittiiey ö a|t af det bästa>

R°v6r nar allt sedan denförst för-VJICM lOJ O des imarknaden adopteratsaf verl-
dens alla velocipedfabrikanter.

C+oplpw'o Rover har icke blott de bästa ma-vsiui igjO terialerna, utansaknar äfvenikon-
struktion sin like.

cfcranåt i<fitom6erg

\ \^"
—̂

QpOCOCCOOCOCCCCOOCaDOOCGDOCCCOCCGQ8FinskaJärnsängsfabriken.8
Q Entla specialaffär iFinland för§ Järnsängar & Madrasser. §
PBetydligt billigare än de utländska. Q

Illustrerade kataloger på begäran.H
N:o 50 AlexandersgatanN:o 80. Q

Emil Rehnberg. Q

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
Specialitet

Moderna
Filthattar

W BS fl
10 Fmk.

Silkeshattar
20 Fmk

Väikstad för Re-
parationer.

Barngarderoben.
Unionsgatan 28.

Telefon 1968.

'
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SOCIETETSHUSET
O R O U S B O D E G A."

Goda, billiga viner serveras direkt] från fat.
Akta 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. m.

O
Q-i

a

IIJ3äst blir ilängden alltidbilligast.||
|| Köp alltid en ||
IEXCELSIOR" IfIså är Ni säker om att få en god maskin. g|

Obs.! Den kända reela, liberala be-11»g handlingen. Obs.! *jp
Éj Axel WSklund, u. . _.. 9IIGeneralagent och inne- Hjalmar Fellman m%%
SIM poteniCentralpassagen Sik
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Paganini och träskon
Tidigt på morgonen den 14 decem-ber år 1832 höll en postvagn utanförhuset nr 9 vid Vendomegatan iParis.Konduktören steg ned från vagnen,

ringde på porten till den ståtliga byg-
naden och öfverlämnade till den öpp-
nande portiernDiderot en tämligen tung
låda med de orden:

»Till herr Paganini!"
nGodt!" svarade portiern och läm-nade till postbudet en sovs. Därpå be-gaf han sig åter till sinikällarvåningenbelägna bostad.
Ah —

en låda!" utropade här Ni-
cette då hon inträdde. „Säkert tillmig från min Josef!"

Nicette var en fattig släkting till
portiern; som denne tagit till sv, i
Paris. Hon räknade nu aderton som-
rar och var en okonstlad, munter ochgodmodig landtflicka. Och Josef, frånhvilken hon väntat lådan, var hennestrolofvade.

Han kunde väl vara två eller tre åräldre än Xicette och ägde isin fäder-neby en liten trädgård, som han flitigtskotte, och af hvilken han erhöll sinnodtorftiga bärgning. När han så hadesparat ihop litet, skulle han också köpa

sig en ko och reparera den lilla ärfda
stugan, sedan skulle den lilla muntra
Nicette görasitt intågiden såsom hans
kära, trogna lilla hustru.

Men ännu såg det ganska mörktut
för den saken; ty afkastningen af en
liten trädgård inbringar icke snart så
mycket, att man kan lägga något på
kistbotten — till och med om man är
så flitig som vår Josef.

Men de båda älskande läto ej modet
falla för det.

Om inte detta år, nå —
så nästa

år då!" tänkte de. Bara inte förlora
modet!"

Och det förlorade de inte
Det var sålunda helt naturligt, att

Nicette i dag också trodde att lådan
var till henne.

Xiöétte töghastigt lådan ur händerna
på portiern och beredde sig att genast
öppna henne utan att afvakta svar på
sin fråga. Men plötsligen fick hon se
att lådan ej var adresserad till henne.

»Ah — den är ju alls inte till mig!"
utropade hon, besviken isin förväntan.
;.Den är ju till herr Paganini!"

rTill hvilken du också genast kan
bära upp den", svarade portiern, nty
jag ser hälst, att jag slipper se den
där mannen med hans mörka blickar."

Paganini hade nämligen ibörjan af
år 1832, sedan han slutat sitt triumf-
tåg genom världen, utmattad af an-
strängningar slagit sig ned i Paris.

Violinvirtuosernas konung hade un-
dandragit sig världens beundran och
rufvade på dystra tankar, alldeles som
om han hvilat på lämningarna af gru-
sade förhoppningar.

Hm! Hm!" mumlade han. En låda
med stadsposten! Från hvem kan den
komma och hvad kan den innehålla?

Därmed öppnade han lådan helt ny-
fiken och drog fram ur den ett två fot
långt paket medomslag af tjockt papper.

Han ref hastigt af omslaget Men— hvad var det?... Ännu ett pap-
per, och ännu ett — och ännu alltjämt ett. Hvart och ett af dem var
väl försegladt och försedt med utan-
skrift: nTffl herr Paganini." Slutli-
gen hade konstnären arbetat sig ige-
nom tio stycken omslag och lyckats
komma till själfva presenten, som ej
bestod i något annat än

—
en stor,

groft tillyxad träsko utan ringaste inne-
håll.

Paganini bleknade af vrede öfver det
gäckeri man drifvit med honom genom
denna anonyma skänk och ville iför-
sta Ögonblicket kasta träskon på elden

i sin kamin. Men han syntes helt ha-
stigt kommit på andra tankar, han log
och nedlade träskon i sin koffert.
En stund därefter gjorde han sin van-
liga spatsertur och tillbrakte sin dag
som vanligt.

Träskon tyktes han alldeles hafva
förgätit, ty man kunde ej se någon för-
ändring ihans drag.

Annorlunda var det med Nicette, då
hon om aftonen åter kom upp iPaga-
ninis rum för att bringa honom afton-
måltiden. Djupt svårmod beskuggade
hennes ännu samma morgon så glada
och vackra anlete, och öfver hennes
läppar trängde ej några andra ord, än
de som voro alldeles nödvändiga, då
hon annars brukade vara munter och
språksan]

Paganini märkte naturligtvis genast
denna förändringiNioettes väsen och
tilltalade henne ien vänlig och delta-
gande ton:

nDu ser så ledsen ut! Hvad har
händt dig, mitt barn? Yppa för mig
orsaken till ditt bekymmer, och om det
står imin makt vill jag gärna befria
dig därifrån."„Ack!" svarade Nicette tagande fram
ur fickan ett bref, som hon fått på ef-
termiddagen, mig kan ingen hjälpa.
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Filharmoniska Sällskapets
74:de Populära Konsert
iBranciliårsliuset.

Torsdagen den 16 April 1896

Program
Ouverture till op. Der lustige Krig"
An der schönen blauen Donau"
Nord und Sttd"
Persisk marsch.

PAUS

5s
ä3

Ouverture till op. Die Fledermaus"
Accelerationen.
Pizzicato.
Fantasi ur op. Zigenarbaronen".

03

PAUS.
Egyptisk marsch.
Wiener Blut"
Entweder öder"

Konserten börjar kl. xj% 8 e. in.

dtoßerf $£ajanus.

9
10
11

1 c

%93fe4^Be£H fkT£B fl §£tt M*tf*M* AffnnlrnnanrvJ- alla
1""*äMjlÄ*li MM.» Ål LOIiKOnSCrL »al Wienerdamorkestern, kallad fria dagar mellankl.1&. ~

Wiener Schwalben. 3 e m

■^ jt T E} \. WP ~n "ÄT är odisputabelt Helsingfops billigaste Fotografi-Atelier,
IH^Pr -^ -"- -»-^ -*^_^WL__MJJ__M^__l^| ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk

arbete behofvor ickß vara förenadt medGlogatan 3

:ör endast1
14:

— (prol
löga pris.
Sun
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Carte dbr.

V V U K ^€C€C"
Velocipederna blifva för säsongenCHAMPAGNE. 1896 på grund af

Cteganf utstyrsel,
cffloåernaste konstruktion,

Garanterad styrfia,CARTE IIBE"
qualité exquise, ReeoltelBsoK

billiga priser
mest eftersökta och lättast försålda, hvarför be-

nägna order itid torde insändas

Renault'-■<& Go. Begär vår nya illustrerade priskurant. Alla
slags råmaterial och tillbehör till marknadens

JOHN TOURUNNEN & C:o.é o i"^seiweras å alla förstärk
klassens restauranter.

OBS.! Hvar och en, som af oss köper velociped,
är gr>a tiS olycksfallförsäkrad för
Fmk 5,000.

Ledig annonsplats.MPillllTrPll orr Genuine ftnaks punsch
1llli^iUll Guldmedalj i Paris 1889.

Gambrini Restaurant. J. C. Htöxmontan \v oC "
i

Innehafvare: E. Nyberg. V^CÖC J)pirUUOsa.
Franska sjuk- och olycksfallsförsäkringsbolaget

An Spprk

H|^ \^or Sklloaden i,T. 70.
Alexanders^. 36,

T. 71.

Stort & välsorterat lager
m§»iiia r

Velocipedfillbehör
& SYMASKINER
hos Fritz Schröder.

Helsingfors— Åbo.
N. Espl.g. 37.

Obs.!Naumann's utmärkta
fabrikat.

Parakan Salak Tee
ifrån

Parakan Salak Tee Onderneming Java Assam

JAVA-ASSAM
GedsponeerdFabiksm:

Säljas ide flesta välsorterade kolonialvaruaffärer
härstädes.

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

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

II Största garanti för ren oförfalskadvara,
säljes ioriginal förpackningpr 7io> Vso? V4l Va kilo.

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

genom undertecknads parti- och minutförsäljningvid
Norra Esplanadgatan 37.

KARL BÖHLE.
Generalagent för "finland & Ryssland,

It
i
i

$3
CÖGNJJG K lägsta pris

Helsingfors. Wiborg

5. Ä

P

>1
Franska Livförsäkringsbolaget

L'Urf»aine. I/liie et la Seine.
Carl Jergroth.

Alexandersgatan 21.
T. 750.

Stort välsorteradt lager af
Cognac,

Rom och
Likörer

såväl på originalflaskor som litervis
från fat.

Generalagenturen Helsingfors, Generalagentur: Helsingfors,
Mikaelsgatan 1

nVEili.£tolss^tni X.

11 1 1 T 711 Efter utländskt mönster serveras direkt frun fat »TiT^^^^^^^^^^^^^ii^if^^^^^^'Bsnlaiiail-Kaßßllßl ungerska oå rhenska yinér olj* " '^"* »»>. ">Jå 75 p. per Seidel (Schoppen)

>

CO

>

& ef

i: 50 (F3 mk i
vill Ni

Detta bref har förstört alla mina för-
hoppningar, Jag är mycket olycklig."

nNå, hvem vet om olyckan är så
stor, att icke en sådan vän som jag
kan lätta ditt hjärta?"

Det är omöjligt!" snyftade flickan
Och du var ju ändå sä glad och

munter idag på morgonen, när du bar
upp lådan till mig."

Ja — men nu... nu är all min
glädje förbi. Tänk er, herr Paganini,
min fästman har vid konskriptionen
dragit en lott, som tvingar honom att
blifva soldat."

Nå ja, då kan han ju köpa sig fri
och skaffa en annan isitt ställe!"

Ja, om han vore rik!" svarade Ni-
eett. nMen tänk er bara våra omstän-
digheter. Hvarifrån skulle vi taga en
så stor summa?"

Är det ingenting annat än det, så
gör dig ej något bekymmer!" svarade
Paganini, ihvars hjärna en tanke fram-
blixtrade idetsamma. Skrif du blott
till din fästman, att han ser sig om ef-
ter någon som går ihans ställe."

0 min Gud! — Är det möjligt
Jag kan få behålla min Josef! .
Men ni skämtar väl icke med mig?"„Hur skulle jagkunna varasågrym

'"
svarade Paganini. rJag ger dig mitt

hedersord på, att din Josef icke skall
blifva soldat och icke behöfva gå i
kriget."

Nicette kastade sig för fötterna
på sin räddare, utgjutande tårar af rö-
relse och tacksamhet.

Paganini lyfte upp henne och sade i
en vänlig ton: men gör då inte så
mycket väsen af denna lilla vänskaps-
tjänst!"

Den store konstnären inneslötsig där-
efter isin sängkammare och lät ej se
sig på öfver en vecka.

Hvad kunde väl den bercmde vir-
tuosen i sådan hemlighet ha för sig?

Vi vilja genast lösa denna gåta
Paganini, som fordom varit instru-

mentmakare och själf förfärdigat sina
första violiner, hade nu företagitsig att
af den honom tillsända träskon arbeta
en präktig violin,

den 22 december varÄndtligen
den färdig.

Redan samma dag annonserade Pa-
ganini en konsert på juldagsefiermidda-
gen, till hvilken han dock endast ville
utlämna 100 biljetter till ett prisaf 20
francs stycket. Han utlofvade att på
denna konsert spela fem stycken på en
Amati-violin och fem andra stycken på
en träsko

Paganini blef af de förcämsta och
rikaste personer iParis häftigt bestor-
mad med böner om tillträde till hans
konsert; men konstnären stod fast vid
sitt beslut: endast hundra biljetter ut-
lämnades.

Så kom den 25 december, och kon-
serten ägde rum.

Sedan Paganini under oupphörligen
stegradt bifall spelat på sin dyrbara
Amati-violiD, tog han till det andra in-
strumentet, och framlockade underbara
toner ur denna af honom egenhändigt
medallmöjligkonstfärdighet fratnbragta
violin

Det var en fri fantasi som han före-
drog, en fantasi, som föråhörames öron
framtrollade först den djupa smärtan
hos tvänne älskande, som skola skiljas,
därefter längtan under skilsmässan, och
slutligen jublet öfver deras lyckliga
återförening.

Åhörarne voro hänryckta af de här-
liga toner, dem Paganini aflockade den
forna träskon, och det bifall som konst-
nären skördade, ville aldrig taga slut.

Följande dagen skänkte virtuosen Ni-
cette det af honom förfärdigadeinstru-
mentet med de orden: nHär har du
kapitalet, med hvilket du kan friköpa
din Josef från militärplikten."

Ja, ja, Nicette, med den där vio-
len skall du friköpa din Josef."

Med den här violen?"
EUer snarare med de penningar du

lår för den."
Så skedde ock. Ännu samma dag

fick den UDga flickan de mest lysande
anbud för violen, som hon slutligen
sålde för sex tusen francs.

Jublande framvisade hon i sitt för-
kläde penningesumman för Paganini.

Denne svarade henne ihjärtlig ton:
rNå ser du, tviflerska —

nu har du
ju ett, tu, tre blifvit hulpen. Förfem
tusen francs köper du din fästman fri
och för återstoden kan ni göra er bo-
sättning. Blif nu lycklig och tänk
ibland i ditt lilla hem på den, som
präglade sex tusen francs af en grof
träsko.u

Några veckor senare voro de båda
unga förenade och fuktade med glädje-
tårar sin välgörares händer.

Men träskon vandrade med en rik
Albionsson till England, där den ännu
befinner sig ilord Chesters familjs ego.
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Profkort a1:50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- m ra w^ jr w mr* « wj-
inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. Im M. M2Å MJ M MJi MM L%
ha ett godt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder dä till

Glogatan 3 ***^|
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K. Jokelas Skrädderia/Jär
O. Henriksgatan3. Telef. 1333,

Utländska & Inhemska Nouueautés.

#^*A. W. EklundIC:o Quadrant's"
Vin- ochSpirituosa-

y i iiuLUUiiiiiu.iiiioi- <?^~~^ - \^^^r"i^^"~"i^ j^|spx — jWHandel.
Skilnadsgatan 19.

310. Depot & "N°2BJ

Helsingfors

Lack & Politur rikhaltigaste lager afutländska ochinhem
ska sorter, linierade och olinierade.

Firmatryck utföres billigtRekommenderas hos
DAHLBERGS PAPPERSHANDELFabrik: 17 Mikaelsf/atan 17 Alexandersgatan 15

C. E, Lindgren's Ferd. Björklunds
Borst & Penselfabrik

Ködbergsgatan9.
Butik Alexandersgatan 46Annonsera

Centrals hus cKafvclram*
Handöl.

KeKommenderarjlltillvärkningaripa^H
priser
rabat

r^^WnjTrten exp
15 Alexandersgatan 15

Telefon 158.C. E. Lindgren&rogram6laéof. il

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri &Konditori.!§§§§§§§§§§!§§!§§§§§§§§*§!****!!!

52 Alexandersgatan52
Helsingfors

l\v\ #/
» fl

Äggfärger,
Fruktgelee

ParfymeRude-Whil
k, Flentjes

V,

Ledig annonsplats.5» morna
>t Claes

K. A. Dahlins208

Droghandel.Th. Neooius
Gloqaian 4

MIM JOI SVANLJUN

Helsingfors Nja GravyrinrättDipg § bå
SOCIETETSHUSET.

Onsdagen den 15 April kl. 8 e. m

konsert & j\jtonföreställning.
Program

Marsch.
Fantasie
Vals . Carl

Thiimer
Herr Otto Charlie, som professor ihögre sa-

longmagie, antispiritist och illusionist.
Polca-Mazurka Krilger.
Geschwister Victoria, sång- och dansduettister.
Ferdinand Semmels, sjungande Czardas-ba-

letteuser. (G damer, 1 herre.)
Ballet Peres, 6 damer, Le Bouquet en chanteur.

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

kaniska dockor.
Kegel
Czardas-ba-FerdinandSernmelsrsjuDgand^^^^^^H

lettouser. (6 damer, 1 herre.)B
Geschwister Victoria, sång- och aansduettistej
Balletsällskapet Peres, 6 damer. La Pavene

Louis XIII.
Slutmarsch.

Entré Imark, länstol 1:50

Ändring af programmet förbehålles.
Sexor å la Hasselbacken serveras1mat-

salen å 2:50 prix flxe

s

a
Ss

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexandersgatanN:o 11.

Min son, spar icke på annonser och
du skall icke förlora därpå.

Franklin

Annonser
emottagas at

pnska telegrambyråns

)\nnonsa/delning
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 alltid vid annonsering til
Finlands enda

Annonsbyrå,
Magasinsgatan N:o 7. Telef. 1226
Edra annonser billigt bekvämt och no

grant ombesörjas
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SOCIETETSHUSET.
Torsdagen den 16 April kl. 8 e. m

konsert & )\JtonJöreställning.
Program

Löschhorn
Fechner.

MafscM
Valse H
Herr OttoCnanieTKomprofessoriliög^^^

longmagie, anti-spiritist och illusionist. I
Allerliebst
Ferdinand Semmel, >nn^-^^H

trupp. (6 damer och
Bewegtes Herz . . .
De lefvande dockornuH

framförda af M:me SerettM

och Czardas dans

Franke,
i nya Pariserteatern

Ballet Peres, 0 damer, LeBouquet en chanteur
PAUS

Marscn.
Herr Otto Charlie^entriloqvis^me^sin^mc

kaaiska dockoj
Sei wieder gutH Kriiget
Ferdinand Semmel, säng- och Czardas dans-

trupp. (6 damer och 1 hprre.)
Ballet Peres, 6 damer, Le Pavene Louis XIII.
Slutmarsch.

Entré 1mk., länstol 1:50,

Ändring af programmet förbehållas.
Sexor å laHasslebacken serverasimat-

salen å 2,50 prix flxe.

direfpappor

1 1 ni- IT L-1 M-i i« «♥«« I Bästa o. billigaste Kaiitschukstämplar i landet, samt alla
llllu \tflmnP TflhriK WlKaeiSgatan I. slao.s stämpeltillbehör »atplånligt mßrkbilcfc för linnekläder,
IILIaJIQULIjJuIIUUI111 Telefon 2089. Hektografer, Lacksigill gjutna & graverade uamnplittar m.m.

iaskar om HöO sfTa 2: 50 p
st. å 1:25 p

UP~> st. å 35 p
H/^ "■>''■ å 15 p4 n

Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35,

0.ÖLÄNDERGlas-, Spegel- r

Fläckstift

Angbokbinderi

Velociped

Verkstad.

e

14 Eriksga
Kontorsboksfabrik,Linje
tonage & Askfabrik, At
fodring, Reklamskyltar r

sringsanstalt, Bokbinderi,Kar-
belier för plansch.- & kartupp-
qql m,

Eleganta spetsar, band
och sidentygerbilligt

hos Firma

H. Elimin.
9 Alexandersgatan9.

Affären upphör!
Orientaliska

Artiklar
Slutrealiseras!

Boulevards?. 19,
Telefon 83.

Alvin Johansén
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Skilnadstorget

Fabriken FENIX
itan14 Tel. 92

KVieehäradshÖfdinD- Utfbr Juridiska och affärsuppdrag; köper och säljer aktierk, lenauoiiuxumg, Värdepapper; ombesörjer patentansökningar och re-
j Helsingfors, Alexandersgatan N:o 52 gistrering af varumärken iFinland och de flesta andra land.


