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G. A. WiekstrSm.fl Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag occ
m Onsdagen den 17 MarsN:o 84. 1897.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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SVENSKA TEATERN.

Onsdagen den 17 Mars 1897

<SodtRopsföroställning.

ilfålii illllllllå»
Komedi i3 akter af Alexandre Bisson och Antony

Mars. Öfversättning.

Heuri Duval
Bourganeuf
Champeaux
Corbulon
Eu bonde
Fru Bonivard
Diane
Gabrielle
Yictoire
Mariette

Handlingen tilldrager sig i våra dagar. l:sta akten
Vésinet; 2:dra och 3:dje iVilleneuve S:t Georges

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

Skåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Kontor^t L̂t^m03

kl. 7,30 e. m

Tör s:te (ll:te) gången

Personerna

Hr Swedberg
Hr Riégo
Hr Berlin
Hr Malmström
Hr Enström
Frk Tschernichin

Fru Riégo. .Frk Paldani
Frk Spennert
Frk G-erasimowitsch

r I

Direktör N. Muller

Direktör Mtiller, hvilken i främsta rummet
tillkommer äran af den förflutna,oförgätligaopera-
säsongen, bjuder denna gång Helsingfors publik
på en serie njutningsrika aftnar af koreografisk
konst. Repertoarenkommer att blifva synnerligen
omväxlande och omfatta moderna balletter, panto-
mimer och féerier.

Vi hoppas att dir. Mullers oförtrutna energi
skall lönas med framgång.

A& B» fe< f Fotograf StKDSTRaittS annons""-*"'^" a andra a Iredje sidorna.

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Maalisk. 17 p:nä 1897.

Kansannåytäntönäalennetuilla hinnoilla
näytellään

Herra yli-tirehtööri.
(Monsieur le directeur.)

3-näytöksinen huvinäytelmä, kirj. Alexandre Bisson ja
Ferdinand Carré
Henkilöt

De LaMare, ministeristön yli-tireh-
tööri Adolf Lindfors

Lambertin, \ TOskari Salo.I

Knut Veckman
miehiä

Bouquet, lisakki Lattu,

Liégeois, Evert Suonio
Bunel, ministeristönvahtimestari.Hemmo Kallio,

Rouva Mariolle,Lambertin'inanoppiNaemi Kahilainen
Susanne, hanen vanhempi tyttä-

rensä Katri Eautio,

Gilberte,hanennuorempityttärensä,
Lambertinininpuoliso. . .Olga Leino,

Pingouin, Chateauvieux'inpormes-
tari Taavi Pesonen

Adéle Hilma Tähtinen,

Hippolyt, Eino Salmela.
Gentil, Otto Närhi

Aik a:nykyinen.
Paikka:Ensi näytös:Pariisi, Lambertinin asunto,— Toinen näytös:Pariisi, sisäasiain ministeristö. —

Kolmas näytös:Chateauvieux,aliprefektin asunto.

Ovet Avataank:lo 7. Näytäntö alkaaklo V3Bja loppu k:lo 10.

Alla dagar TT Å|«] TT Ä fn B Alla dagap
TV yr "
ii i i JUL %M w.%J ■ Jk JUk d* JLLå ILf k pi i ,Middagskonsert *m*«o* Soß^m** Aftonkonsert

från m. 3 e. m. M/iemr öcA®alben. från kL 8 e> m>

K-fTi C34. Al% 1"U. ~.,/» r~ FörstaAteliern 1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) T-» »t-, -r^ -«-. E. Stahlberg AM^ÄÄaf liiaaÄßJ,tT.' t
*"* FOTOGRAF.

J. H. WICKELS

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

Grundadt mpa.« *~a
ar 1827

* **' a
Billigaste premier. Snabb och

Telefon 231.

AXEL PALMROOS
Lager af fina äkta Viner,

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

0000000000000000000000000
\ Magasin du Nord. g
\ Största specialaffär ilandet för: CS
i

—
->© Sidenvaror,Sammets- & Garneringsartiklar."*<-— QYlletyger af alla arter förBal-f Visit- och Promenaddräk-a

ter, Damlcappor, Pelleriner Jaquettes m.m, Sg/

| Xjädnings c£ ){appskrädderi 8
I under framstående ledning. C%

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis a vis Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter,
Specialité: CRAVATTER.

JBrstßidför^äkriii^^bolaigyet 1

liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen.
BLontor 3ST. MagasinsgatanEflTio 1. Telefon 231.
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G. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffär

fl. Esplanadg. 37. Telef. 1727.
Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af D:r Lahmanns

underkläder.
Ensamförsäljn.afJouvin&C:o's
i Grenoble verldsberömda
handskar.

Oskar Fröberg.== Generalagent jöv FinlandKaserngatan 46
Specialaffär för

PORTMONNÄER
OCH

BLOMSTERKORT.

A. W. EKLUND & C:o
Skilnadsgatan 19. Telefon 310.

Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billiga priser.

Juho Wirtanens"
SKOAFFÄR.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstaiageraf inhemskaskodon.Prim

äkta Collanolja m. m.

Claes & Flentjes
<9oåa ocfi Billiga

Pil-velocipederFörsäljning af
Cognac, Rom o. Likörer Mikaelsgataii 2. Telefon 1332.

Unionsg-atanN:o 17.
Hjelt & Lindgren- Ch. jYeovius.
ÅHL Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,

Porträtter ivisitkortsformat( a 6 mk.pr duss. . fCatanis hus.)C. P. IYEII
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Carl Jacobsen & C:o.
/^«= (C. F, Maury).

LrW fy— -t"* för

Humbers Progress

VELOCIPEDER.

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

Obs.! Ord och bild, Skandinaviens vackraste
illustrerade tidskrift. —

För årg. 15 mark.

Hagelstams bokhandels
FILIAL

Unionsgatan 41. Invid Langa bron<
Fullständig bok- och Pappershandel,

Hagelstams konsthandel.
N. Esplanadg. 19, (Privatbankens hus.)

Taflor, antika möbel, all slags konstindustri

öperakållaren, Middags-

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningipartioch minutafendast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

0. ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.

.■■■■.v.-,1 ■ ■. ■■ :. . ;. : i;.1,.

mi3m r
Godt material,

omsorgsfullt arbete.
R. Faltins pianomagasin

R. E. Westérlund
N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

|| -Endast god kvalitet! 8
(BolumBia!

i§) c&Cariforå!
M Sioevers &reif! W„ cxallas!
m
m

SRaffir!
Arthur Bergström. 1

Helsingfors, 9
gwjj (JentraUFassagen. Ttfs

BKaHaKaHaEaßaHaaaEiaßaaaaaHaiiaiEisMEiir

I JULIUS SJÖGREN 1
Mikaelsgatan■£, Centrals hus.

IYlle- och frihofvaruaffär.I
I Välsorteradt lager. Billiga priser

S?*******ÄÄ«****S!*********Ä****!ij

Restaurant CAT A N I
-?®v®;i rekommenderar

sina supeér till olika pris, portioner a la carté och
eleganta smårum.

Ostende ostron inkomma hvarje vecka!

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968.
OBS! Realisationunder Mars månad,

Beställningar emottagas

Helsingfors' Rullgardinsfabriks
tillvärkningrar rekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor
Sandudd Tapetmagasin,N. Esplanadg.

H:fors Nya Tanetaffar, Unionsgatan 32.
Josef Vibers, .N. Esplanadg. 37, 1tr.

T. Wintcr, Skildnadsg. 19.
H. Ekbom, Alexandersgatan 17.

John Paischcff, Brunnsgatan12.
A. Hellinan, Alexandersgatan48

Brand! & Blomberg
Specialitet: Velocipeder och Skidor.

Helsingfors— Åbo— Uleåborg

Mikaelsgatan 11)

Rover
(England)

CSeveland
(Amerika)

Styria
(Österrike)

utmärkta och berömda
velocipeder.

Magnifika Haapavesi, Torneå och Kajana
skidor

yff¥ry¥¥fVf?^y V^T

HARALD WASASTJERHIS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.

Filharmoniska Sällskapet.

SIFOMOMRT.

Torsdagen den 18 Mars 1897

"—♥>—"

Från Stockholms teatrar
Dramatiska teatern har följt Folktea-

terns föredöme att iFrans Hedberg*
rika samling af nu imånga hänseen-
den antikverade teaterpjeser, välja ett
repertoiarstycke, som trots sin ålder och
naivitet har vissa bes:ändigt ungdom-
liga förutsättningar att kunna roa och
intressera äfven sekelsslutspubliken. Se-
nast uppfördes nämligen a Dramatiska
teatern efter många års ignorerande
glömskahärihufvudstaden den af äldre
generationer synnerligen varmt omhul-
dade komedien Blommor idrifbänk.

Reprisen hade lockat fullt hus. Och
publiken roade sig redaniförstaakten,
särskildt åt den kulturhistoriskt trogna
uppsättningen med damer ischäferhat-
tar och vidlyftiga krinolinkjolar, en i
våra dagar otänkbar kurtisscen midtpå
ljusa dagen iKungsträdgården —

samt
den förvår generation lyckligtvisokända
rykande skorstenen a Jakobskyrkans
östra gafvel.
Iandra akten, äfvensom itredje ak-

tens första tablå, blef intresset mera
personelt riktado mot en och annan af
de uppträdande, främst fru Hartmanti,
hvilken såsom den 18-åriga "backn.sctien

Erika firade en liten triumf med sin
oblyga munvighet och sina ogenerade
maner.

Tredje aktens senare tablåblef äfven
ganska komiskt värkningsfull genom sin
lyckade ensemble och äfven tack vare
åtskilliga separatroller.

Ödesträckorna ipjesen af kälkborger-
Hgt moraliserande resonnemang voronog
altemellanåt påkostande, men så furmos
afven uppfriskande oaseraf värkligko-
mik och humoristiskt spel, som tillsist
trjorde en mycket försonligtstämd med
öreställningen i dess helhet. Bifallet
var mycket lifligt.

Södra teatern har fått upp en pjes,
som heter „Käringregemente" af hr
Fredrik Nycander. Det är en mycket
besynnerligkonstprodukt, och jagkunde
inte komma underfund med, om det
skall vara ett lustspel eller ett förtvif-
lans skri från ett sargadt inre — - för-
tattarens.

Stycket framställer på ett rått och
brutalt sätt diverse obehagligheter.
Betecknande för moralen är, att den
bästa karakteren ipjesen — den som
skall rädda de andra — är en litera-
tor på dekis, som tar af sig atöfvelu
på scenen och går omkring i svarta
strumpor ined stora hål uti.

Jag tror icke, att Södra teatern är
rätta forum för dylika produkter. Är
det författarens mening att värka mo-
raliserande, så borde han med större
skäl kunna ha framfört sitt drama pä
någon af stadens många „muntrations-
lokaler", men icke.på en teater.

Det är förvånande, att en författare,
som skrifvit något så pass vackert som
Vindrufvor ö eller bvad pjesec
hette förra året på Dramaten — värk-
ligen kan producera någonting så ba
rockt. Roligare var dä den andra pje-
sen Tre fruar och en man". Mar
skrattade sig formligen trött åt den.

-«-"""+-

Selinders flickor"
(Ur Sk. Dagbladet.)

Hvem hvar Selinder? torde mången
af den nya generationen fräga.

Selinder var ballettmästarevid Kung
liga teatern iStockholm och erhöll af-
sked på egen begäran med pension;
ban var ärveri ballettmästare vid ka-
dettskolan vid Karlberg och bekom äf-
ven därifrån pension vid afskedsta
pandet

cThote & å la carte.
Så inrättade han en primitiv teater

inärheten af Hötorget, med primitiva
sceniska krafter, till hvilka dock ingen
mer eller mindre än den sedan så rykt-
bara Emilie Höggvisträknades. Under
balettmästaren Selinderaledningbörjade
alltså denna, kanske den berömdaste
svenska aktris, sina första stapplande
steg på den slippriga tiljan, som dock
skulle föra henne med säker gång till
första platsen bland kungliga teaterns
storheter.

Därefter öppnade Selinder teater i
Davidsons Norra paviljong vid Drott-
ninggatan, för att sedermera inviga
Ladugårdslands teater. Nu har hans
lifs ridå för alltid gått ned.

Om denne Selinders flickor är det
ag vill berätta.

Men jag af.ser ej att tala om dem i
konstnärligt hänseende. Ikorta, raaka
drag vill jag blott påpeka, hur olika
parcerna spinna lifvets trådar åt män-
niskobarnen.

Öm Se inder just icke rekryterade
<in personal direkt frän gatan, sökte
han dock upp sina adepter ide fatti-
gas hem, och synnerligast sina flickor
vak:tde han därfördubbelt samvetsgrant
oiver, som en fader. S.jälf var han
uniikarl. Men han hade en äldre, gift
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Fabiansgatan27, hörnetaf Norra Esplanadgatan, isamma hus som NordiskaBosättnii
tillfälle atti ännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kunder i deras fordringar på ett första kW



AXEL Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
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TvålfabriksHelsingfors
byktvålprima

finnes hos alla välförsedda handlande

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan 9.

Butik Alexandersgatan 46
Ledig annonsplats Centrals hus

Rekommenderar sina priabelönta
tillyärkningar i parti och minut till
billigaste priser. Återtörskijare er-
hålla högrabatt. Order frän lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

Gambrini Restaurant.
/V^a kindholm

Tapisseriaffär.
A.l©^K:a.ia.caL©rss. W7» T. 638.

OBS.! Enda specialaffär

Pakettbärare
stämplade med firma adress ibransch, levereras af

dCalsingfors *3tullgaréinsfaßrifi.
Telefon 1581

®

§b

syster, som förestod hans hushåll och
vårdade flickorna, af hvilka de flesta
bodde ihans familj.

Utan att gå tillväga inågon viss
ordning vill jag nu låta dem passera
revy.

Majken Bäckström blef gift med tea-
terförfattaren, sedermera redaktören af
Söndag-Nisse Frans Hodell, hvilken
äfven började sin författare- och skä-
despelarebana hos Selinder. Hon dog
i lungsot.

Maria Andersson gifte sig med skå-
despelare Gustaf Callraén, sedermera
regissör vid Dramatiska teatern. Hon
är ännu innehafvare af ett af de mest
gouterade dansinstituten i Stockholm,

Fiken Dahl tillhörda egentligenblott
baletten hos Selinder. Blef, när hon
upphörde med sin värksamhet, engage-
rad vid K. teatern, där hon under en
representation af „Robert af Norman-
c'le"'

under nunneballettenkom förnära
n»gon eldslåga,hvarigenomhennes dans-
kostym antändes och hon så svårt för
brände sig, att hon under de rysliga-
st6 plågor morgonen därpå afled.

Hilda Ringvall afgick också till K.
teatern, där hon värkade med fram-
Sång. Hon dog iunga år.

Hilma Tengmark, en redan i barn-
domen lofvande skönhet,blef tidigt gift
med nu aflidne friherre Ankarkrona.

Selma Granqvist återgick till privat-
lifvets frid. När jag för några år se-
dan gästadeNäs-yöStora hotell, kom jag
af någon anledning att talaiett at ho-
tellets talrör och erhöll svar af en
stämma, som förekom mig så bekant.
Jag beslöt mig för att utforska inne-
hafvarinnan till denna stämma — och
det var hotellets hushållerska och allt
i allom, förraaktrisen Selma Granqvist.

Ida Berger erhöll äfven engagement
vid K. teatern som dansös.

När år 1873 den förfärliga eldsvå-
dan i Palmska huset iStockholm ra-
sade, blef hon ett af de arma offren
vid detta olyckstillfälle. Dä ingen möj
lighet till räddning för henne fanns,
utan hon hade att välja mellan att dö
i eld-dägorna eller hoppa ut från vinds-
våningen i det sex våningar Löga hu-
set, vågade hon luftsprånget, och det
utföll så, att hon bröt ryggeni veka
lifvet och båda benen. Hon tillfrisk-
nade likväl genom god lasarettsvård,
och, understödd af drottning Sofia ipe-
kuniärt hänseende, blef hon slutligenså
fullständigt återgtäld till hälsan, att hon

kunde återupptaga sin värksamhet vid
K. teatern som dansös.

Hilma Herrmansson blef gift med
dekorationsmåkren Fritz Ahlgrensson.
Död.

Clara Johansson blef hustru till skå-
despelaren Gustaf Gardt och dog för
ett par år sedan

Mina Pettersson, förnämsta dansösen
bos Selinder, blef upptagen som Selin-
ders fosterdotter. Hon var föräldralös.

Anna Lundström öfvergick från Se-
linder till Södra teatern under Zetter-
holms tid. Där gifte hon sig med tea
taras skicklige kapellmästare de Wahl.
Den karriär hon inom svenska teatern
gjort är för bekant att här behöfva
ooanämnas. Hon dog för några är .se-
dan iSödertelje,

Hanna Rosendal blef gift med den
bekante teaterdirektörenKnut Tivänder.
Afven hon är död.

Therese Björklund, ovanligt vacker,
knöt äkta band me/1 den rike skrädda
ren och herrekiperingsbaudlarenBobeig
från Paris, född svensk. Vid han-
frånfälle tillföllhenne genom testamente
hela hans förmögenhet, men med be-
stämmeisen, att bon ej finge gifta om
sig, i hvilke1; fall hon måste afstå deu
summa,

Ja, så olika falla ödetslotter, en går
till rikedom och rang, en annan till
kval och pina; men ingen af Selinderaflickor, gångna ut från de fattiga hem-
men, bildande sig själiva, själfVa för-
tjänande sitt bröd med sitt arbete, har
den minsta fläck vid sitt namn. En
del af hedern här,\f tillhör också Se-
laider

-+" "♥^~

Notiser
— Millöckers operett Der Pro-

bekuss" har med ratt gynsam fram-
gång uppförts för första gången å
Deutsches Landestheater iPrag.

— Agnes Sorma, den berömda
skådespelerskan iBerlin, börjar imed-
let af april ett flera veckors gästspel
å Irving-Place-teatern iNewyork.

Tio maik vm dagen kunna lätt förtjänasge

aom att sälja visitkort frän John Fröberg, Ftft-
»pang Sverige. Begär profver!

Velocipyd-l>ep6t.
Ständigt ett \älsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

m- Velocipeder, -m
Velocipedtillbehör af alla slag. Största

reparationsverkstad ilandet.
John Tourunen & C:o.

Helsingfors, Norra Esplanadgatan N:o 41.

Finska
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinland för
Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt hilligareän de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

s
g 9

50 Alexand rsgatan 50.
EMIL REHNBERG

OBS.! Fullständiggaranti

© Bakteriologiska Laboratorium. O
\^\ På begäran af Tandläkaren Herr A.
Vjr Lenhardtson har jagundersöktett af honom \f
%^3 sammansatt munvatten, kalladt V^
Q Albin Lenhardtsons Q
O BTOMATOL O
|V| och får häröfver afgifva följande intyg: j/J

3. Lösningen är opalfärgad och tillreak- @\
3t tionen svagt alkalisk. 3t
\J 2. I)en värkar nedförd i tarmkanalen vJ
Yr 3. Den förhindrar under entid afminst fL34 timmar syrebildning imjölk. OI^\ 4. den värkar upphörandeellerhöf/staf väsentligt hämmande af förruttnelse- Vf
E^ 5. Den dödar kolerabalcterier pålU
Hf minut samt tt/fsidfeberns, difterins ocli 3t

rosfeberns bakterie pn omkring 1 minut, \J
G Den dödar utspädd med 2 delar

H vatten kolerabakterierpä mindre än 1ml- 3t
mit. rosfeberns och difterins bakteriepå min-
dre än 2 minuter samt tyfoidfeberus bakterie #J\

sålunda e^er förmana att uppliäfvasyrebildningochför^^^Hrutlnelse imunhålan samt ytterst snabbt förstör sjiil.^^^l
domsbildandebakterier,somdärstädes kunna förekomma, f^\g måste jag på det högsta hos allmänheten förorda

%£f Att det samma älven som yttremedel imångahän- v/
seende böräga en vidsträckt användningframgår osökt

\J af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande värkan.
Stockholm, den 6 April 1895.

O ti^ lliåiil.i G
pj Med. Dr.,Docentibakteriologi vidKarolinska Institutet ffij

gg* Fransk LifFörsäkrinbsgolaget M

§ LUR B AlNE,I
'ktiekapital: 12 miljoner Frcs. w

Garantifonden: 98 miljoner Frcs.

t Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- (föp
ringar af alla slag. Genom samarbetemed rffe. sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- 5X
bah.e et la Seine beviljas de försäkradevid (ggS

|gS) sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, (/5|
JsT hvilka fullkomligt säkerställa såväldonför-

säkrade och hans familj, som ock de per- ((g|
äfth söner, med hvilka han stiir iaffärsförbin- (jjfe|«v delse för den oundvikliga förlust, som en

sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-
|§5)) ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- (jfåt]m* skänker nämligen, såsom allmänt bekant, 5ä
W premierna för hela sjukdomstiden ocli utbe- ((g|

talar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- (j^
Jk? lig och resten vid dödsfall'. 5gBolaget LTrbaines försäkringar äro
OJJ) därför särskildt att rekommendera för her- /ife

rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
större affärsföretag genom lifförsäkring, \{Qp

0m emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- (jj»Jk samma störingar svårare sjukdomsfall all- ;§£
tid med'öra och hvilka ofta nog bringabor- ((jp
ges- och förlagsmanstöra förluster. (ijfe

För dessaväsentliga fördelarerfordras*&) icke några extra premier utan endast att (jjp
den försäkradeafstår från den årliga vinst- (jjé&
andelen.
Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1

S 6arlvon S

m

C/3

hvilifi.n jjr tiiir.k-iul med nya o<'.li eleganta dekorationsföreinalochapparater,är därföre
*e- Pris för visitkortsfotoarafier Fmk 4: 50 tillhösm^nsff

DRICKSGLAS
släta till 1:50 per duss
d:o med slipade ränder 11 80 „ „

CILABHANDELN
atan N:o 17,Mikaels

midt emot , ernvägsstationen

ESPLANAD-KAPELLEf.
Efter utländskt mönster serveras direkt från fat

Ungerska oåRhenska
viner m. m.

å 75 p. per seidel (Schoppen).

FRISKA OSTRON,
per dussin Fmk 2,50

Kaié tfn Ni»rd
Sofleg-atan 2

Serverar dagligen smörgåsbord, portioner,helaoch halfva, som saltabiten m. fl. Kalla och varmasexor til] billiga priser.
Biljarden renoverad med nya vallar och nytt

kläde. Öl på seidlar. Högaktningsfullt
Gustaf Blomqvist.

Ansiktsmassage
med ånga och massage rengöres huden från finnarpormaskar, kylskador etc.

MfiniPllfO (Handens och naglarnes vård ochmdNlLUre, försköning.)
Agnes Johannsen,

Mikaelsg. 1. Kntresol ing. tr. porten Telef. 83,

Ledig annonsplats

"HoTI OATTI ofolrirt» smällande dörrar ellucii bum dihixyL hålla3stängda kan,
låta uppsätta dörrslutaren Eolipse", som levererai

Helsingfors
1"sle:

Jacob J^cinkes
IpannrosserHemgj.

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.
ler förargas åt att dörrarej
återvinna sinnesro genomatt
s af
ullg-ardinsfabrik
tern.1581.
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Eric Sundström.
Fahians gatan 27.
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W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 1278. Helsin fors.
ALEXANDERS TEATERN.

Balettsällskapet,
under anförande af Artisten, vid Kejserliga Teat-

rarne F. gifver föreställning
Onsdagen den 17 (5) Mars.

kl. 7,30 e. m.

ETT BOIVDUROLLOP.
Balett iien akt. Författare Moris. Musiken af

Stefani.

■Hr Paschikovski.■ wittig.
1,. Janovski.
■Fri; Aposnanskaja

(iusikevitsfli.

Orgelnist .
Paul, hans son, fästman
Stanislar, bonde . . .
Katrin, hans hustru. .
Sofi, deras dotter . . .
Andre, granne Hr Bonislavski

Anhöriga, tärnor, landtmännerm. fl.

Följande danser utföras:
1) Krakoviak. — 2) Mazurka: af F:rne Gusi-

kevitsch, Trojnikova, Landrevitz I, Landrevitz 11,
Smirnova, Nesterova, Bosjenova,Ivanova,Feoktistova,
Miljanoffskaja, Bakerkina, Sajzeva och Rumäntzeva.
H:rne Wittig:, Nisjinski, Bonislavski, Butschinski,
Stepanoff och Novitski. — 3) Pas de deux af Fr.
Gusikevitsch och Hr Wittig, — 4) Borgar ma-
zurka. F:rne Nesterova och Smirnova. — 5) Pas
de trois: — Fr. Gusikevitsch och H:rne Nisjinski
.iemte Bonislavski. — 6) Final. Helabalettruppen.

I ALLAS SMAK.
Balett ien akt

Danser.
1. Ballabile.Utföresat'F:rne Trojnikova,Landrevitz I,

Landrevitz 11, Smirnova, Nesterova, Bosjenova,

Ivanova, Feoktistova, Niljanoffskaja, Bakerkina
Sajzeva och Rumäntzeva. —

2. Kinesisk dan». Utföres af H:rne Bonislavski, Ste-
panoff, Butschinski och Paschjkovski. —

3. Pas de deux. Utföres af Fr. Gusikevitsch och
Hr Nisjinski —

4. Rysk (lans. TJtföres af F:rne Smirnova,Nesterova,
Feoktistova, Bosjenova och H:r Stepanoff. —

5. Spansk dans. Utföres af F:rna Landrevitz I,
Landrevitz 11, Bakerkina och Eumäntzeva. —

6. Sjöinans dans. Utföres af Hr Wittig1 .iemte F:rna
Trojuikova, Saizeva, Miljanoffskaja och Ivanova.

7. Kasakin dans. Utföres af Frk Gusikevitsch och
Hr Nisjinski.

8. Final.
9. Apotheos.

EN MADJARISK FEST.
Balettien akt. Musiken af Sonnenfcld m. fl

Personerna
Gästgifvaren
Eleonora, hans elev. . . ,
Ed dräng hos Gästgifvaren

Hr Paschjkovski.
Frk Aposnanskaja,
Hr Jankovski.

Landfolk, Zigenare och Zigenerskor

Danser.
1. Blomsterflickans dans. Utföres af — * — jämte

F:rna Landrevitz 11, Ivanova, Rumäntzevk och
Sajzeva. —

2. Zigenar dans. Utföresaf F:rna Trojnikova,Miljanoff-
skaja, Bakerkina, Feoktistova och Hr Wittig. —

"'i. Czardas. Utföres af F.ma Bianca Gellato, Neste-
rova, Smirnova, Bosjenova, Landrevitz I, jemte
H:rne Nisjinski,Bonislavski,Butsohinski, Stepanoff
och Ivanoff. —

Annonsera

sSrogram~€fålaéet"
j^nnosernan ytterst billiga, särskildt om do ta

gas för längre tid,

HhdIHvarJe annonsör får sig f)L i*/t/ö" tidningen hemsand UU&.J

■
—

-i~ C3rra,tls. -5-
—

■

Annonser och prenumeration emottagas å tid
ningens kontorMikaelsgatan 1, 1tr. upp.

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer,

Aktiebolaget Helsingfors ApotekaresJ. C. IOEXMONTAN
Innehafvare:E. Nyberg, Ijodigannonsplats.

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.diner & Spirituösa.

Brefpapper
rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

olinierade,

flirmatryf.lt utföras billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat 15.

Avg. Ludv. Hartwa:
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Alesandorsg. 26,

Telefon 169

Tillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj, Modeen.

TOi

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

Modernaryscher,spetsar,
band, sidentyg, crépe

m. m

ytterst billigt

hos Firma

H. ELLMIN.
9 Alexandersgatan 9.

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnadcn 15—17.
Filial: Glqgatan 4.

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Conc. Langebck.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

HOTEI- TZ^ItJLT*-
OnsdagoTß den 17 Mars

program
1. Soldateska, Marsch
2. Donauvellen, Walzer
3. Intermezzo a. d. Oper. Cavalleria

Eusticana"

Souvenir de Riga, Polka mazui

Kiip/iig'sniarscli a. d. Oper. Tarm
häuser"

Kund au den Stefanstliurm, Pot-
pourri

TE* a.vis
Ouverture zur Operette Leichte

Cavallerie"
a) Menuett
b) Moment inusical
Le petit Maina, Polka franc
Potpourri nacb Motivee der Oper

Lucia ile Lamemoor

Die Wachtparade komt!
Brrrrrr! Polka schnell

I.N. Kral
Ivanovici.

P. Mascagni
Jos. Pollak

R. Wagner

A. Gisser

Fr. v. Suppé
W. A. Mozart
Fr. Schubert.
Ph. Fahrbach

Donizetti Direktion Marie Pollak.
Eilenberg
Bichter

ONSERV KAFF
Frihavns Kaffebraenderiet Kjöbenhamn (S. Bonnevie Lorentzen)

Härmed få vi tillkännagifva, att vi åt Herr Karl GöhleHelsingfors öf-
verlämnat vår generalagentur för Finland.

Vi tillåta oss göraden ärade allmänheten uppmärksam på vårtKonserv
Kaffe (se nedan) hvilket genom sin fina arom och friska smak inom kort tid
vunnit allmänt erkännande på världsmarknaden. Genom direkta förbindelser
å produktionsorterna och rikligt kapital äro vi itillfälle att mötahva>je kon-
kurrens. Våra Konserv Kaffesorter (tillsvidare 13 kvalitéer) säljas ipati en-
dast genom Herr Karl GöhleHelsingfors och i minut inedanståendeKoloni-
alvaruaffärer. Våra kaffesorter serveraså Operakällaren,Societetshuset,Bron-
dins kafé m. fl.

Konserv Kaffe.
Det är enallmänt bekant sak att brändt kaffe till följd af sin hygrosco-

pie redan efter några dagar förlorar ikvalité, d. v. 8. mister sin aroma och
styrka. För att afhjälpa detta hafva under do sista femtio åren åtskilligaupp-
finningar blifvit gjorda och Professor Liebig var den förste som genom till-
sats af en karamellösningvid bränningsprocessenlyckades förbättradenna olä-
genhet. Genom bristfälliga apparater erhöll dock det brända kaffet en fadd
bismak.

KIBL

Det har lyckats oss efter flere års arbete och genom nyuppfunna rote-
rande ugnar med luftafkylningsapparater uppnå ett lyckligt resultat. Genom
tillsats af en renad rörsockerrblandningsom öfvergjuter bönorna vid en be-
stämd värmegrad inneslutas kaffebönornai en microscopiskt tunn karamell-
hinna som förhindrar fuktens och luftens inträngande och tillika kvarhåller
den aromatiska olian ibönan.

Genom denna procedur håller sig vårt Konserv Kaffe åratal lika friskt,
aromatiskt och starkt som nyssbrändt och har en absolut ren fin smak.

En vidare fördel är 20 procent kapitalbesparing vid inköp af rostadt
kaffe. Eåkaffe innehåller en stormängd vatten ochandrabeståndsdelar,hvilka
alla försvinna vid bränningen och förminska vigten.

KarlGöhle. K. M. Brmdin. Rob. Holmqvist. K. G. Öhman.
Parakan Salak Tee but. Passagen. Annee 20. Skilnaden 2.

N. Esplanadg. 37.
Axel Pihlgren. E. V. Etholen. N. Pletschikoff. Alex. Johansson. Th. Holmström,
Fabiansg. 14. Kyrkog. 10. S. Esplanadg. 4. V. Henriksg.l2. Alexandersg.11.

Verner Hedberg. C. Antson. A. Silvo. A. E. Isaksson. F. Nyman.
Wladimirsg. 13. Sjömansg. 24. Båtsmansg. 22. Skilnaden 6. Eriksg. 17.
A. V. Henriksson. J. Hyvärinen. A. Fred. H:fors Almänna Konsumtims-Konstantinsg.19. Badhusg. 10. Elisabetsg. 6. fåren, butiker.

«OHIE.

Torsdagen den 18 Mars

program
1. Schulter ain Schulter,Marsch a. d

Volkoper Edelwe.iss" . . . .
2. Souvenir des Danies, Walzer
3. Fliegend-Menuett
4. Ouverture zur Oper. ,Die Zigeu-

nerin"
j. Die ersten Busserln, Polka maznr.Fiala

6. Em Strauss ans der Ferne, Pot-
pourri

Paus

7. Telegraflsche Depeschen, Walzer.H. Strobl
8. Das Gebet einer Braut, Cello Solo

mit Orchester Begleitung

9. Poldi-Polka a. d. Operette »Der
Botschafler"

10. Potpourrinaoli Motiven der Oper
„Martha"

11. Öb ich tlich liebeJ Walzcrlied. .Bosenzweig,
12. Flédermaus-Quadrille

E.

Komszak
Jos. Pollak,

A. Czibulka

Balfe.

I. N. Kral

H. Strobl

Ed. Kremser

Fr. v. Flotow

Joh. Strauss

0-eiioxa.la.g-eiit förFinland

Åfltfnfalt IMIM ?VAMI lIIMP ViCehäradShÖfdinff utf*r Jnridlsk» "<* aftärsnppdrasj köper och säljer aktier
ÄUVULdI JUIIN O T AllLJUfIG, HelsinXs Nn

-
1' Per;ombesörjer pateutansökningar och re.i^j neisingtors Alexandeisgatan N:o 52 ,i»i- af varumärk" Fii.l.^,l <»ch de flesta andra land.


