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Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag i '■*o G. A. Wiekstrom.
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H N:o 93 Onsdagen den 7 April 1897.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. «M«
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Grundadt förstaMyska Mvandförsäkringstoolaget
Billigast premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör Direktionen

Telefon 231. Kontor 3NT. 3Vt^g^sl^SS^t^xx 3ST:Q X. Te'ef°" 23L

G. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffär

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

underkläder.

PORTMONNÄER

Försäljning af
Cognac, Rom o. LikörerEnsamförsäljn.afJouvin&C:o's

i Grenoble verldsberömda
handskar.

Atelier N. Esplanadg. d\]

\Ji JT. II1ÄJkÄ MJjLJILJU. porträtter ivisitkortsformat a 6 mk. pr duss. fCatanis hus.)

Kaserngatan 46
Specialaffär för

OCH
BLOMSTERKORT.

Unionsg-atanN:o 17.
Hjelt & Lindgren.

Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
Juho Wirtanens

SKOAFFÄR.
0. Henriksgatan N:o 3.

Störstaiager af inhemska skodon.Prim
gummigalosoher, äkta Collanolja m. m.

billigapriser.

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 7 April 1897,

kl. 7,30 e. m

fröker\ Valborg fjolmlunds
recett.

För tionde (23:dje) gången

SllliJllllll
Skådespel i5 akter af AlexanderDumas jr. Öfversättning

Personerna
Armand Duval
Herr Duval, Armands far
Gaston Rieux
Samt Gaudens
Gustave -. .
Grefve de Giray
Herr de Varville . . . .
Arthur
Doktorn
En betjänt
Marguerite Gautier. . . .
Nichette
Prudence ........
Nanine
Olympo
AnaTs

Hr Hansson.
Hr Malmström
Hr Swedberg.
Hr Riégo.
Hr Enström.
Hr Lindroth.
Hr Wetzer.
Frk Spennert.
Hr Lindh.
Hr Beckman.
Frk Holmlund.
Frk Bonnevie. J
Frk Tschernichin
Frk Paldani.
Frk Grönberg.
Frk Gerasimowitsch.

'8
siQ

Jf(f/{tcC* /f/P/f/l.

Fröken Valborg Holmlund
Marguerite Oautier

Cameliadamen.

A*nfif Folograf SUNDSTRÖMS annons""
-■"W " a andra a tredje sidorna.

Gäster

Börjas kl. 7,3o och slutas omkr. kl. lO,so e. m

Skåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolaß:
Alla dagar HÖ t 6i K § Dtt PMiddagskonsert ewer fea/fon.från kl. 3 e. ni. _^__^

K__,
_. .o

- 7T^ FörstaAteliern 1tr. upp. (Vanliga priser. Pnsbelont iParis.) TT'OHPOfIT? Å TTT?. R+Q h InPVff Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). Il/lvUIVXIX1.. HJ« DldlllUCl g Helsingfors, Alexandersg-atan 17.

WICKELSJ. H.
ÄiåHiti^

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

00000000000000000000000000
§ Magasin du Nord. 5
fjl Största specialaffär ilandet för: %£JjC >.$ Sidenvaror, Sammets- & Garneringsartiklar.*<—

Qjl Ylletyver af alla arter för Jial-S Visit- och Promenaddrälc- Ä
O ter, Ttanihappor, PellerinerJaquettes m. m. JT
g § )(appskrädderi
{£ under framstående ledning. Q

Alla dagar

Aftonkonsert
från kl. 8 e. m.

AXEL PALMROOS
Lager af fina äkta Viner,

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

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis å visFöreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter. —
Specialité :CRAVATTER.
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SUOWI. TEAATTERI.
Keskiviikkona Huhtikuun 7 p:nä 1897.

Kello 7:
näytellään

Hon Carlos,
Espanjan Infanttl.

Draamallinen runoelma 5 näytöksessä (13 kuv.)
Kirjoittanut Friedrich Schiller.

Henkilöt
Filip 11, Espanian kuningas . . .Benjamin Leino
Elisabet Valois, hanen puolisonsaKatri Bautio.
Infanti Don Carlos, hanen poikansaKnut Veckman.
Infanttitar Klara Eugenia,hanen tyt-

tärensä
Herttuatar Olivarez, ylihovimesta-

rinnapTinsessaEboli^^^^^iunTngattärenTMaxia Rängma
MarkiisitarMondecar/ hovinaisia \Olga Salo.
Markiisi Pösa,Maltalaisritari} c.« ("Axel Ahlberg.
Hertua Alba I "sM JKaarle Halme.
Kreivi Lerma ( |g |EmilFalck.
Herttua Feria J H M (Evert Suonio.
Domingo, kuninkaan rippi-isä . . .Otto Närhi.
Suur-inkvisitori .^^ol^LindforsDon Ludvig Mercado, Uuningattarejß

Aleksis Rautio.
Sirkka Hertzberg.
Hemmo Kallio.

hovilääkäri. . .
Kuningattaren hovipoika
Upseeri

Espanjan ylimyksiä. Hovinaisa. Hovipoikia. Henkivartijoita.
(Ensimmäinenkuvaelma Arunjuezissä, muut Madrisissa).

lmen kuv. (Aranjuezinpuisto). > 9:säs kuv. (Kuninkaan kabi-
2:nen (Kuninkaan vastaan- J netti).

otto-sali). Lyhyt välinäytös.
3'mas (Avonainenkäytäväi. 10:neskuv.(Avonainenkäytävä).
4-iäs . (Prinsessa Ebolinka- Lyhyt valinäytös.

binetti). H:takuv. (Kuningattaren huo-
Lyhyt valinäytös. ne).

5-des kuv (Prinsessa Ebolin ka- 12:ta „ (Vanki-huonekunin-
binetti). kaallisessa lin-

6:des „ (Kuninkaan makuu- nassa).
huone). I13:ta „ A. (Kuninkaan huo-

Lyhytvalinäytös. neen etu-sali).
7-mäs kuv. (Kuninkaan kabi- B. (Kuningattaren

netti). huone).
B.sas „ (Avonainenkäytävä).

Lyhyt valinäytös.

Oskar Fröberg. A. W. EKLUND & C:o

Ledig annonsplats
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HARALD WASASTJERNA S Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.

BODEGA ESPANOLAFilharmoniska Sällskapet. Helsigfors.
Försäljningiparti och minut afendast äktautländska

JULIUS SJÖGREN
Mikaelsgatan 4, Centrals hus.

Ylle^ och frihoivaruaffär.1
|Välsorteradt lager. Billiga priser

VINER &
SPIRITUÖSA.Torsdagen den 8 April kl. V« 8 e. m.

gifves med benäget biträde 0. ÖLÄNDERVELOCIPEDER.
Neumanns Germaeiia"

Universitetets Solennitetssalextraprima tyska. Skilnadstorget n:o 2.Beau Ideal"
l:ma engelska.

Defiance"
l:ma amerikanska.

Fiitz Schröders Velocipedaffär
NonaEsplanadgatan37. E£\ wo tg^ t® nn?

Barngarderoben ■itill åminnelse af

Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968. Johannes Brahms.
Beställningar emottagas

etter a 1mkBiljetter a 3 mk, och studentbiljHelsingfors' Rullgardinsfabriks 11erhållas konsertdagen hos hr. Gillberg samt vid in-

hJf**'^gängen.tillvärkningar rekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor Godt material,.^#>-.Sandudd Tapetmagasin,N. Esplanadg.
H:fors Nya Tapetaffär, Dnionsgaian 32.

Josef Vibcrg, N. Esplanadg. 37, 1 tr.
T. Wintcr, Skildnadsg. 19.

H.Ekbom, Alexandersgatan 17.
Jolin Paischeff, Brunnsgatan12.

A. Ucllman, Alexandersgatan 48 omsorgsfullt arbete.
R. Paltins pianomagasin

R. E. WesterlundBrandt & Blomberg
Specialitet: Velocipeder och Skidor. Carl Jacobsen & C:o.

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
j^<w> (C- f,Maury).

J||i|k2§^| Helsingfors.

£^S Generalagent för i stort urval

Humbers och ProgressPlPVPljJnri-^k^k611 tillvärkarden relociped,som
1/ICVCIdIIU" genom sin elegans, stabilität och
underbart lättlöpande gång liar förvärfvatsighela den
velocipedåkande amerikanska aristokratinsstörsta be-
undran.

förstklassiga

VELOCIPEDER

4l må

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

("Mpvplfliiff Skriken tillvärkar (len(lamvelociped,
UltJVCldllU" som e förenadestaternas sundhets-
koinmision förklaratvara den bästa.
Plo\/oldnH fabriken tillvärkar den bankapplö-UICVCIaKU- pare, å hvilken iAmerikaunder år
1896 de flesta amatörtäflingarvunnits.
PloX/oIQnH fal>r]iken tillvärkar denvelociped,som

:

Istyria
Inkast gocl kvalitet!

(Bolumßia!
<&Carfforé!

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

För årg. 15 mark.Rover
(England)

och
(Österrike) Hagelstams bokhandels

FILIAL
Wfåreif!

mä/iaffir!
Ärinur Bergström.

Brandt & Blomberg Unionsgatan 41. Invid Långa bron.
Fullständig bok- och Pappershandel,Hufvud-depot : Helsingfors,

Mikaelsgatan 19. m "
Hagelstams konsthandel. @Filialer: Åbo och Uleåborg N. Esplanadg. 19, (Privatbankens hus.)

Taflor, antika möbel, all slags konstindustri,

& Aftonkonsert. Table cThote &å la carte.£\. n «" n '611. Middags-
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Fatalt!

En viss baron E,***, iParis känd
för sina äfventyr och sin svaghet för
det täcka könet, hade efter en svår
sjukdom blifvit fullkomligt blind. Man
kan lätt tänka sig hans sorg öfver
denna olycka, men den mildrades dock
något genom alla de ömma omsorger
hvilka nu slösades på honom. Liksom
/örut tillbragte han alltid sina aftnar
ute istora världen, ehuru naturligtvis
nöjet för honom icke mera kunde bli
detsamma som förr. Efter ett par må-
nader erfor man också att baronen ej
längre förmådde fortsatta dettalefnads-
sätt, hvilket ihans själ uppväckte så
många bittra minnen, utan att hanrest
till Tyskland, åtföljd af en trogen tje-
nare hvilken var hans ständige följe-
slagare,

Men så en vacker dag instälde gref-
ven sig ånyo iParis och begaf sig till
den unga enkan fru de W* * för att
göra henne sin uppvaktning.
Isamma ögonblick som baronens eki-

page körde in på gården, blef gref-
vinnan underrättad därom, och hon sade
genast till kammarjungfrun:

— (rå strax ut och säg att jag icke
tager emot...att jag om några ögon-
blick skall börja göra min toalett till
presidentens bal.

Men just som kammarjungfrun skulle
utföra denna order, häjdade grefvinnan
henne.—

.Nej, vänta litet, G-eorgette, det
är synd om den stackars blinde man-
nen...utom dess är det en evighet
sedan jag såg honom sist...Han lär
ha varit i Tyskland...Stackars karl,
han söker litet förströelseoch är där-
för här ...Hvad menar du, Georgette,
kunde jag inte ta emot honom härinne
och prata med honom medan jag klär

blind karl är ungefär dcc-mig

samma som ingen karl
Däri har fru grefvinnan fullkorn

ligt rätt.— Nå, så led då in honom och sätt
honom där ifåtöljen, så skrida vi se-
dan till toaletten.

Baronen infördesochplacerades fram
för kaminen— Välkommen åter, stackars ba-
ron! ...Hur mår ni... ni misstycker
väl inte om jag tar emot er härinne...
min kammarjungfru skall coiffera mig

Detta var dock icke alt som kam-
marjungfrun hade att hjälpa sin matmor

med, utan grefvinnan gjorde hela sin
toalett, alt under det hon fortfor att
prata med baronen.

Efter en timmes förloppvar grefvin-
nan iordning, och efter att ha kastat
den sista mönstrande blickenispegeln
utropade hon—

Nu måste ni gå baron, ty nu är
jag färdig ... Men det var sant, ni
har ännu icke sagt mig hyarför ni
egentligen for till Wien ... Är det en
hemlighet?

Visst icke! Jag for tillWien
för att bli opererad—

Store gud hvad säger ni! skrek
grefvinnan, och operationen...—

Har lyckats.
Därmed steg baronen upp och gick

fram till ett bord där det låg några
tidningar och började att därur högt
uppläsa en artikel. Därefter tog han
sin hatt, kyste den bestörta och för-
lägna grefvinnans hand samt aflägs-
nade sig.

Att hela Paris skrattat åt äfventyret
behöfver icke sägas.

■++- ♥+-

Notiser—
Konsert ifängelset. Amerika-

narne komma alt jämt med nya öfver-
raskningar. Det nyaate är en operett-
diva i fängelset och det ej som fånge
utan som konsertgifverska. En New-
yorktidning berättar nämligen följande.

Lillian Russel, den bekanta operett-
sångerskan, sjöng igår för fångarna i
Newyork Tombs, och den märkvärdiga
tilldragelsen vakte i och omkring vår
stadsdel ej ringa uppståndelse. Redan
sedan flera dagar tillbaka,så snart det
blef kändt, att Lillian antagit pastor
Lindsays iubjudan att medvärka vid
söndagens gudstjänst för fångarne, hade
folk anhållit om tillträde till fängelset,
och direktören hade mast afslå mer än
hundra sådana ansökningar. Den om-
tykta sångerskan strålade isin skön-
hets fulla glans, då hon visade sig i
*n toalettaf svart atlasbrokad, en prakt-
tull pelskappa och en hatt pryid med
blommor och spetsar samt med en si-
tnili-agraff. Hon beaaf sig med sin
ackompagnatör först till kvinnoafdelnin-
gen, hvars medlemmar delvis under
strömmande tårar lyssnade till hennes
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Kric &inidströins
Fotografiatetier.

Fabiansgratan 27, hörnetaf Norra Esplanadgatan, isn.mma. h,i« m.ii TT I M 110lSÉJ
tillfälle attiännu högre grad än hittils tillmötesgåärade Vunder ideras fordringar pa ett «"' sta
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Veiociped-Depét.
Ständigt ett \alsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

Nt Velocipeder.
StörstaVelocipedtiJlbehör af alla slag^^H

reparationsverkstad ilandet.
Nort European Cyc/e Export Co

f. d. John Tourunen & C:o.

09
■O
cd
cd

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Ködbergsgatan9,

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta
tillyärkningar iparti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare er-
hålla högrabatt. Order frän lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

4=9

©J
8®

klangfulla organs genomträngande men
mjuka toner. Därpå tar det af till
den manliga afdelningen, där hennes
föredrag af en tacksägelsehymn fram-
kallade värkliga bifallsstormar inne i
cellerna och frän den ikorridoren stå-
ende publiken. Blott en vink af pa-
storn hindrade henne från att gifva ett
par operettvisor på köpet. Härefter
begaf sig Lillian till gossarnas afdel-
ning, och här kände entusiasmen öfver
hennes konst knappast några gränser.

Lillian medgaf själf att hon ännu
aldrig haft en så tacksam publik, och
hon har lofvat att komma tillbaka på
en hvardag och sjunga några romanser
och arior för de „snälla gossarna".
Hon var hänrykt öfver det mottagande
hon rönte.

—
Nya taeterföretagiKristiania.

Skådespelaren John Fahlström, hvilken
förut haft anställning vid Kristiania
teatern, har bildat en ny teater vid
namn „centralteatern", som enligt hvad
nu är meningen skall börja sin värk-
lamhet nästa säsong. Redan den 1
roaj skall starta ett annat teaterföretag
i den norska hufvudstaden under led-
ningaf ingeniör Ihle, literatörenAaruud

och skådespelaren Otto. Säsongenskall —
HofkapellmästarenFelixMottl

börjas med Björnsons Redaktören", iKarlsruhe skördade betydlig fram-
hvilken på sin tid refuserades af teat- gång å Colonne-konserterna iParis i
rarne bådeiKristiania och Köpenhamn, synnerhet med ouverturen till Mäster
Den uppfördes 1875 på Stjernströms sångarne" och förspelet till wTristan
nya teater iStockholm. och Isoide".

Helsingfors

jA^a Idndholm
Tapisseriaffär.

-A.lo3c:£xi3.caLoi-ss. *7.

OBS.! Enda specialaffär

JSeåig annonsplats.

Affi
1lskt arbete. Pris för visitkortsfotografierFmV 1

AIEL PIHLCHEK Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

fa
Stockholm, den 6 April 1895.

Med. Dr.,DocentibakteriologividKarolinskaInstitutetprima

finnes hos alla välförsedda handlande

h Institutets
Laboratorium.

'andlåkaren Herr A.
ndersöktett af honom
i, kalladt
hardtsons
ATOL
fva följandeintyg:
»alfärgad och till reak-

[förd i tarmkanalen

inder entid afminst
ning imjölk.

IICDIIO
IICDIICDIICDIICD
I ICDI lo
I I(D
I ICD

hörandeellerhögst
ide af förruttnelse-

■rabakterierpå 1/2'terns, difterins och
på omkring lminut,
lädd med 2 delar
r på mindre än 1mi-

Ledig annonsplats.
nut, rosfeberns och difterins bakteriepåmin-
dre än2 minuter samt tyfoidfeberns bakteriepå 3 minuter.

Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet
sålunda eger förmågaatt upphäfvasyrebildningc#i för-
ruttnelse imunhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk-
domsbildandebakterier,som därstädes kunna förekomma,
måste jag på det högsta hos allmänheten förorda
dess bruk.Två U Att det samma äfvensom yttremedet imångahän-
seende bör ä-ga en vidsträckt användningframgår osökt
af dess ofvan anfördastarkt bakteriedödande värkan.

byktvål

gH Fransk Lifförsäkrinbsgolaget jj&

ILUR B Al NE, i
"ktiekapital: 12 miljoner Frcs. w

Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
Bolagetmeddelarfördelaktigaförsak- ((§?

gg)) ringar af alla slag. Genom samarbete med {få
J«r sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- W
&}/ baixe et la Seine beviljas de försäkradevid {0
o\\ sjukdom ohc olycksfall särskilda förmåner, (fåS^ hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- W
<^() säkrade och hans familj, som ock de per-
0h söner, med hvilka han står iaffärsförbin- (få|j£ delse för den oundvikliga förlust, som en W
SgSf) sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-

ler en olyckshändelse medföra. Bolagetefter- (Jf?|
o*. skänker nämligen, såsom allmänt bekant, "£?

premierna för hela sjukdomstiden och utbe-
oJjj talar B/iaf kapitalet, om sjukdomen är obot- (^
ov* lig och resten vid dödsfall.

Bolaget L'Urbaines försäkringar äro ((@
@h därför särskildt att rekommendera för her- (få
Jsc rar affärsmän, då det gäller att säkerställa

större affärsföretag genom lifförsäkring,
|g}) emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- (ijj|samma störingar svårare sjukdomsfall all- 2X

tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor-{Sfy ges- och förlagsman stora förluster. (sg|

t För dessaväsentliga fördelarerfordras ;j*f
icke några extra premier utan endast att
den försäkrade afstår från den årliga vinst- (få

ojv andelen.1ä) Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. (^
§ Qarlvon <3ftnorrincj. %

m

C/3

Velocipeddelar Rök.
Jacob J^cinhesochQuadrant" Hemgj. Papgrossertillbehör.

ochDiirkopp" Reparationer Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna'"W°2Bl jgfuttoras snabbtochbilligt

Q. F. Stockmanns Velociped Depot. Cigarrer.
er förargas åt att dörrar ejm^ a a b& -p» p | smällande dörrar elliGauiqnni Restaurant. Deilllffiir— H2Ltervinna sinnesro genomatt
.aren Eolipse", somlevereras
■s Rullg-ardinsfabrik.

Hl

Swift"

Wolff"

T. 633.
3 DRICKSGLAS|
/"J släta till 1: 50 per duss. fy
"?$ K*
t\j| d:o med slipade ränder .1: 80 „ „ r^

É &
i3 Glashandeln %

Mikaelsgatan N:o 17,
"^1 midt emot Jernvägsstationen. |^

Kafé du Nord
Sonegatan 2

Serverar dagligen smörgåsbord, portioner,hela
och halfva, som salta biten m. fl. Kalla och varma
sexor till billiga priser.

Biljarden renoverad med nya vallar och nytt
kläde. Öl på seidlar. Högaktningsfullt

Gustaf Blomqvist.

FOTBEHANDLING
meddelas af Agnes Jo-
hannsen utex. från Kongl.
Hof Fältskär Ch. Berggren.

Mikaelsgatan I,
ing. från porten (Entresol.)

Telefon SS.

— Nordmoend" heter en opera,
som den 20 febr. uppfördesiPhila-
delphia af studenter vidPennsylvaniens
universitet. Texten är af d:r J. W.
Mitchell och handlar om, huruledes vi-
kingar under Björn år 1100 företogo
en resa till Amerika, om deras strider
med indianerna o. s. v. En mängd
gammalnordiska sånger äro inflätade i

operan, hvars mugik är skrifven af d:r
Hugh Clarke, professor i musik vid
nämnda universitet.

— Å Neues Theater iBerlin har
Dramatiska sällskapet låtit uppföra det
nya danska skådespelet Agnete" af
Amalle Skräm, öfversatt af Therese
Kriiger och J. Hartleben. Stycket
framkallade endast delvis bifall.

—
Wildenbruchs dramaKaiser

Heinrich", andra delen af Heinrich
und Heinrichs Gesclilecht" framkallade
å Neues Theater iLeipzig bifall efter
många värkningsfulla moment.

— Äfven
å hofteatern iBraunschweig bar dramat
med lycklig framgånggått öfverscenen.

— IHamburg uppfördes nyligen
under medvärkan af 40 statister och i
författarens personliga närvaro för för
sta gången Der Streik", nutidsskåde-
spel i4 akter af Karl Böttcher. Det
med spänning motsedda sensationsdra-
mat hade genom sin aktualitet och det
nu upphäfda polisförbudetlockat en tal-
rik och intresserad publik till den rym-
liga och eleganta Centralhalle-teatern.
skrifver en korrespondent. Stycket,
som skildrar de svåra följderna af en
genom en fabrik^ägares vägran att be-
vilja sina arbetare löneförhöjningupp-

kommen strejk, spelades delvis öfver
förväntan väl trots de spelandes sceni-
ska ovana. Publiken var förtjust och
inropade författarenotaligagånger. Men
tio minuters väg från teatern, pä Scharr-
raarkt, utspelades sista akteniett värk-
ligt,.allvarligt strejkdrama.

— A Residenzteater i Dresden
har med framgång uppförts vådevillen
Die kleinen Lämmer" af Liorat, mu-
siken af Varney samt den musikaliska
genrebilden Das Wetterhäuschen" af
Adrian Rost, musiken af Selby.

—
Prinsessan Maud som förfat-

tarinna. Enligt hvad Paristidningen
Figaro" vet berätta, har prinsessan
Carl af Danmark författat en enakts-
pjes, som skall uppföras på en teater-
scen iLondon med den berömda skå-
despelerskan Ellen Terry iden kvinn-
liga hufvudrollen.

"^^gjr»

Tio :n=L3.rl= om dagen kunna lättrförtjänasge-

nom att sälja visitkort från John Fröberg, /"'/«-
-spåiiff Sverige. Begär profver!
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aren, hvilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföremåloch apparater,ar därföre Eric Sundström.
iO till högre priser-

Fabiansqatan 27.
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ALEXANDERS TEATERN.
!!!Sista veckan!!!

Balettsällskapet,
under anförande af Artisten vid Kejserliga

Teatrarna Herr F. Wittig,
gifver föreställning

Torsdagen den 8 April

kl. 8 e. m

Recett för Prima ballerina assoluta
Bianca Gellato.

Under benägen medvärkan af Operasångaren

Herr N. P. Muller
Enligt följande program

M A NENu
eller

Pierrot och Colombine.
Fantastisk baletti1akt, 3 tablåer afFerNand Rejsse,

Musik af Andrån
i:sta tablån 2:dra tablån

På jorden På månen

J. C. MiEXMONTAN
Innehafvare:E. Nyberg.

diner & Spirituösa.

3:dje tablån

På jorden

Personerna

Pierrot Hr Wittig-

Frk. Uianca GellatoColoiubine

Utföres af Prima Balettdansöserna:Fr:a Bianca
Gelatto och Gusikewitscb jomte Her:e Wittig, Nisjinski
samt balettsälkaslpets hela personal.

3:dje akten (fullständig1) ur Operan

Robert le Diable.
Musik af Meyerbeer

Sångpartiet utföres af Herr N.Muller

Personerna
Robert Herr N. Muller,

Héléne F:r Bianca Gellato

Under medverkan af hela balett
personalen

Danser
1. De dödasprocession", 2. ..Bacchanal",

3. Scen", Bobert's aria sjunges af HerrN. Muller.
4. Stor Balett", a) Frestelse tilldryckenskap.

b) „ „ spel.
c) „ „ kärlek.

5. Final", Furiernas dans, utföres af hela ba-
lettpersonalen.

Den förtrolladeskogen.
Fantastisk balett i en akt

Personerna
Hr Wittig.

LPaschkoffskJankovski.

Landtgrefven . .
Borgmästaren . .
Qrefvens stalldräng
Skogens genius . . PrlTßiäncaGeliätä

Dryader, bondfolk och bergsbor
Handlingen försiggår iUngern,

Danser
1. ..Höglandsdans", utföresafF:rnaLandrevitzISmirnova, Bosjenova,Feoktistova och H:rne Nisjinski^

Bonislavski, Stepanoff och Butschinski. —
2. »Böhmisk dans", utföres af minderåriga elef-
: Sasc ha och Lela. —

verna
ii. »Dryadernas dans",utföresafF:rnaTrojnikova,

Miljanoffskaja, Sajzeva,Ivanova,Rumäntzeva,Landre-
vitz 11, Bakerkina ooh Nesterova. —

utföresaf Frk BiancaGellato,4. Dance scenique
Hr Wittig jemte andra.

5. Variation", utföres af Frk. Bianca Gellato
6. .Zardas", utföres af F:rna Smirnova,Land-

revitz, Feoktistova, Bosjenova ooh H:rne Nisjinski, Bo-
nislavski, Butschinski oola Stepanoff. —

7. Final", utföres af balettsällskapets personal.

Nästa representation
gifves

Fredagen den 9 April

Kapellmästare: W. O. Spatjeck

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.

Ijccaigannonsplats.
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Härmed få vi tillkiinnagifva, 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 möta livade kon-
kurrens. Våra Konserv Kaffesorter (tillsvidare 13 kvalitéer) säljas ipati en-
dast genom Herr Karl GöhleHelsingfors och iminut inedanståendeKolom-
alvaruaffärer. Våra kaffesorterserveras å .Operakällaren, Societetshuset,Bron-
dins kafé m. H.

Konserv Kaffe.
Det är enallmäntbekant sak att brändt kaffe till följdaf sinhvgrosco-

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

HABL
■

Det har lyckats oss efter flere års arbete och genom nyuppfunna rote-rande ugnar med luftafkylningsapparater uppnå ett lyckligt resultat. Genomtillsats af en renad rörsockerrblandning som öfvergjuter bönorna vid en be-stämd värmegrad inneslutas kaffebönornai en microscopiskt tunn karamell-hinna som förhindrar fuktens och luftens inträngande och tillika kvarhåller
Genom denna procedur håller sig vårt Konserv Kaffe åratal likafriskt,aromatiskt och starkt som nyssbrändt ooh har en absolut ren fin smak.

v w ar° I?.?} är 2°. Procent kapitalbesparing vid inköpaf rostadtkaffe Kåkaffe innehåller en stormängdvatten ochand?a beståndsdelar,hvilkaalla torsvmna vid bränningen cho förminska vigtenKarl Göhle. KM.Brondin. Rob. Holmqvist. K. G. Öhman.
N EspSnadg' 37

" PaSSag6n- Anne~ 20. Skilnaden 2.
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Brefpapper
rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

olinierade,

Firniiitrjck utförcs Ulligt.
DAHLBERGS PAPPERBIIANDEL

Alexandersgat15.

Onsdagen den 7 April

program
Schulter an Schulter, Marsch

a. d. Volksoper Edeiweiss"
Abendsterne, Walzer

3. Mit der Mandolitie, Chanzonette
4. Ouverture zur Operette »Loichti

Cavallerie"

5. Edelweiss, Polka mazur
6. Waldesfliistern, Illustration

X" £1 13. S

7. Hochzeitsmarsch a. d. .Sommer
nachtstraum

8. Fruhlingskinder, Walzer
9. Trauinbilder-Fantasic

10. Was komt jetzt? Potpourri
11. La grande lota,spanischerBoleroMannes
12 Finska rytteriets marsch

Åug. Ludv. Hartwall. Fredr. Edv. Ekberg.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Alesasdersg. 2G, Bageri&Konditori.Telefon 169.

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

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

SOTBL KA

C. Komszak
Jos. Lanner rA. Jungmann

F. v. Suppé.
I.N. Kral . ti.

A. Czibulka

"^

Mendelssohn-Bartholdy.
E. Waldteufol
Lumbye

I.N. Kral, Direktion Marie Pollak

ONSERV KAFF
Frihavns Kaffebranderiet Kjöbenhamn (S. Bonnevie Lorentzen)

ML '&M J

ernaryscher,spetsar,

m. m

ytterst billigt

H. ELLMIN.
9 Alexandersgatan 9.

!=»_
Torsdagen den 8 April

program
Cadetten-Marsch avs dem Vaudc

ville Toto"
Am schönen Rhein gcdenk ich

dem, Walzer
Frauenliebe, Gavotte
Introduktion zur Oper. Die Per-

lenfischer"

Schöne Frau, Polka mazur. nach
Motiven der Operette Der
Obersteiger"

Wonnetraum, Intermezzo

Englisclie Fest-Ouvorture
Kaiser-Walzer

Mandolinen-Polka (Pizzicato) . .Skursky

Bunte IJlätter, grosses Potpourri C. Fischer
La Paloiua, mexicanisches Lied I.Yradier
Björiieborgarnes marsch

E.

Mod
band, sidentyg, crépe

hos Firma

!■a ia s

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.

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

Carl Stix.

Kelor-Bela
C. Zanda,

G. Bizet

.O. Zeller.
Meyer Hellmund

C. Fischer
Joh. Strauss
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