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Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag tr

N:o 80 Söndagen den 7 Mars.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 7 Mars 1897

kl. 7,30 e. m
För 3:rlje gången

Älskog.
Skådespeli3 akterafArthurSclinitzler.Öfversättning.

Personerna
Hr Riégo.
Frk Holmlund.
Frk Paldani.
Frk Gerasimowitsch

Hans Weiring, musiker
Christine, hans dotter
Mlzi Schlager, modist
Katharina Binder . .
Lina, hennes dotter .
Fritz Lobheimer . .
Theodor Kaiser . . .
En herre

Hr Berlin.
Hr Wetzer.
Hr Lindroth

Handlingen försiggår iWien
Tiden den närvarande

För 3:dje (20:de) gången

Drillens operett.
Lustspel med sång i1akt. Fri bearbetning. Musi-

ken af Co nra di.
Personerna

WilhelmPetterson ....
Carolina, hans fru ... .
Drillen
Knlander
Walberg, husägare....
Lotta, i tjänst hos Petterson
En lärpoike■rLindh.

rk Grönberg
r Swedberg.
r Riégo.
r Wetzer.
rk. Tschernichin.
r Enström.
r.
3:dje akterna

..t uppehåll.
Börjas kl. 7,.0 och slutas omkr. kl. 10,i5 e. m.

4
Alex. Slotte

Vi fortsätta med vårt porträttgalleriaf nor-
diska skriftställare ocli meddela i dag bilden af
Alex. Slotte, författaren till de förträffliga skåde-
spelen En svag stackare" och Halfdan skald".

-_____2£^r__->

HH^|f Fotograf SUNDSTRÖMS annons"-"* " å andra a trcdjr sidorna.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Maaliskuun 7 p:nä 1897

tJCetppoßintaisena cfäansan*
näytäntönä

näytellään

Kreivitar Kirkassilmä.
(Comtesse Guekerl.)

3-näytöksinen huvinäytelmä kirjoittanut Franz von
Schönthan ja Franz Koppel-Ellfeld.

Henkilöt
Alois von Mittersteig, k. k. hovi-

neuvos Alexis Eautio.
MimmiLähteenoja.
Olga Leino.
Olga Poppius.
Kaarle Halme.

I I liiii I M
Cilla,heidän tyttärensä. .I
Kreivitär Hermance frachaul
Kenraali Snvatscheff . . .1Horst von Neuhoff,hanen sisarenH

I
Leopold vonMittersteig,kylpylafl

tos-komisarius !Osk___Salö______!
Rosa, kreivittären palvelijatar. .Hilma TähtinenWenzel, hovineuvoksen palvelija.Eino Salmela.
Baumann TaaviPesonen.

Paikka: Karlsbad
Aika: 1818

Ovet Avataan k:lo 7. Näytäntö aikaak:lo i/8 8
ja loppuk:lo 10.
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Grundadt _7% ZL« -é- «iår1827 -* ***» **
Billigaste premier. Snabb och

Telefon 231.

G. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffär

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

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

C. P. BYBIIBAHI;
PorJ

Kaisaniemi
Värdshus. ______^1

iKaisaniemen I
6. A. WickBtröm.H

5

Knut Weckman.

„Skåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:KontoT^^J^SS^'--° 3

Alla dagar HÖt © i ]__ §, Ml B , A15=55Middagskonsert w Soßa>aWe
~ M Aftonkonsert

frän kl. 3e. m. _i_.*w>w wwwwwwt. från w g e m
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K T? C4-Å1.11./."/*, FöretaAteliern1tr. upp (Vanliga priser. PrisbelöntiParts.) t-. _TN m_r^. _r^_ -r-_ __ -_-_" E- Stahlberg A"dM AWs&Ä&sf "iiS&^atA"..- d^ FOTOGRAF.
J. H. WICKELS

MOåÄtL

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

C»^C^^C*_iC*--tf *-_^*__-^*_ltOC*-lt*---frC^C*_lC^C*JC__^

§ Magasin du Nord. g
(!} Största specialaffär ilandet för: /J\
Ä .«— §.« Sidenvaror,Sammets- & Garneringsartiklar.""<-— £vX Ylletyger af alla arter förBal-,Visit- och Promenaddräk- Ä
Yr ter, Damkappor,Pelleriner Jaquettes m. m. \J
8 j\lädnings c§ ){appskrädderi 8
f\ under framstående ledning. f\

00000000000000000000000000

Lager af fina äkta Viner,
Cognac, Likörer & Rom.

GränqviBtska stenhuset. Telefon 320,

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis „vis Pöreningabanken).

Hvarje månad inkomma nyheter,
Specialité: CRAVATTER.

Generalagent Jör
Claes & Flentjes

Soåa oqR Billiga
Pil-velocipeder

Mikaelsgatan 2. Telefon 1332.
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AXEL PALMROOS
T7-__ia_efä.r.

JByMka Brandförsiäkriii^bolffgct
liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen.

Kontor _XT. Masaslnsgatan :___"!<_> X.
Oskar Fröberg. _-___■ A. W. EKLUND & C:o pnlandKaserngatan -__3. Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager afS_?ec_a.l_.-___r _©x

PORTMONNÄER ■Viner & SpirituösaOCH
BLOMSTERKORT. b_Ulf.:l

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer

0. Henriksgatan N:o 3.
Störstalageraf inhemskaskodon.Primagummigaloscher,äkta Collanolja m. m.

UnionsgatanN:o 17.
Hjelt & Lindgren- Ch. jYeovius.

fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
ter ivisitkortsformat å 6 mk. pr duss. fOatanis hus.)

Telefon 231



HARALD WASASTJERMAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
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Konsertflygel: I. Becker från R. Faltins piano-

___*__#__s_'#S_»s!?«!!!*_!»s_?_l-*___*

Brandt & Blomberg
Specialitet: Velocipeder och Skidor.

Helsingfors— Åbo— Uleåborg
V^CSTif^ Generalagent förMikaelsgatan 1U

Rover
(England)

Hagelstams bokhandel.Cieveland
(Amerika)

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

(Österrike)

utmärkta och berömda Hagelstams bokhandels
FILIALvelocipeder. Unionsgatan 41. Invid Långa bron.

Fullständig bok- och Pappershandel,Magnifika Haapavesi, Torneå och Kajana
skidor.

#####^########### N. Esplanadg. 19, (Privatbankens hus.)
Taflor, antika möbel, all slags konstindustri,

Opera alla en, Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.

j__a__]as2aß__si_.-_HaHaHai__aKiai__aEi_2i-_____^E^

Filharmoniska SällskapetsJULIUS SJÖGREN 1
Mikaelsgatan 4, Centrals hus.

Ylle^ och Mhofvaruaffär.1
Välsorteradt lager. Billiga priser

3____B3 '[X_^BaE3H:_ll_3___l_--i__.S-^^

s___._.____r_.«.*..* ***_._*:_i!***j_:**_.**Äj.*_.* *1_
Restaurant CAT A NI

-e~i rekommenderar
sina supeér till olika pris. portioner a la carté och
eleganta smårum. Dvorak

Ostende ostron inkomma hvarje vecka!

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968.

Beställningar emottagas

Helsingfors* Rullgardinsfabriks
tillvärkningarrekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor
Sandudd Tapetmagasin,N. Esplanadg.

Hrfors Nya Tapetaffär, Unionsgatan 32.
Josef Viners, _j. Esplanadg. 37,1 tr.

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

John Paischeff, Brunnsgatan 12.
A. Hellman, Alexandersgatan 48

Liszt.

Varieténöjen iParis.
Varietékrogarna på höjden af Mont-

martre äro i år mer än någonsin på
modet iParis.

När man om aftonen stiger upp för
de illa upplysta, smutsiga, af tvifvel-
aktiga individer bebodda gatorna, som
föra upp till nämda stadsdel, ser man
plötsligt i denna plebejiska omgifning
ett par långa rader af lyktor från de
mest eleganta ekipager. Man ärinär-
heten af någon berömd „cabaret" —
varietékrog,

Det fins nu väl ett dussia dylika
cabarets på Montmartre. Eatréu till
de mera ryktbara kostar ej mindre än
5 francs. Hit hörMontmartrekonstens
gamla stamlokal „Svarta katten", där
i skuggbilder med ackompanjemang af
musik och sång visas B.naparte-i epopé,
„le marche å Tétoile", den förlorade
sonens lefnadsöden och den egyptiska
sfinxens öde, och där dessemellan vis-
författare sädana som doktor Montoya
sjunga af dem själfva diktade och kom-
ponerade visor. Andra lokaler af lik-
nande art äro „Tréceau de Tabarin", i
stil af en gammal harlekinteater, „La
Roulette" (The.piskärraa) och rC_ril-

lon", alla med vissångare, lefvande bil-
der och revyer.

Ej mindre berömd, ehuru med entré
af blott 1 å 2 francs, är lokalen „Les
Quat-z-arts", där den långhårige sån-
garen Marcel Legay med stora drama-
tiska åtbörder sjunger om socialismens
röda sol, om kärlekens tyranni och dö-
dens alt utjämnande makt. Omtykta
äro äfven lokalerna „.Röda åsnan",
„Svarta handen", „Pompadour" m. fl,

„Hela Paris" vallfärda., som sagdt
till dessa små kvafva, af ölstank och
tobakskvalm fylda varietélokaler, och
kommer man sent får man ingenplats.

Den eleganta världens herrar och da-
mer ha tidigt på morgonen sändt be-
tjänter till kassan för att reservera de
bästa platserna, och å de främsta bän-
karna ser man på. kvällen o ta ett för-
trollande virrvarr af pels.ärk, spetsar
och blommor. De små, så lustigt till-
knycklademörkasammetsbaretteraa med
sin käcka plym vid sidan kläda pari-
siskorna utmärkt. Längre bort kom-
mer mera anspråkslöst folk, och där
ser man ännu den afskyvärda, men
lyckligtvis omoderna svarta runda dam-
hatten med höga grönskimrande tupp-
fjädrar. Allra längst bort ibakgrun-
den sitta „fribiljetterna", vissän_;arnas

„litterära" vänner och deras väninnor.
Det är just ingen oskyldig doft hos

de konstproduktioner, som förekomma
på dessa anstalters scener. Visorna
nöja sig icke med de halfva antydnin-
gar, som fordom ansågos så pikanta —
man säger allting rent ut och i de
gröfsta och smutsigaste ord. Parisi-
skorna lyssaa med en lycklig rysning
därtill, och det är dem efteråt ett ej
mindre nöje att hviskande försina vän-
innor berätta om de oerhördt roliga
och oerhördt opassande saker, som de
fått öfvervara eller höra däruppe på
Montmartres höjder.

En af de mest feterade sångarne
däruppe var läage Bruant. Han fann
på att mottaga den publik, som kom
för att höra honom, med grofva skälls-
ord och med kvickheter, som jagade
rodnaden upp på de mest härdade da-
mers kinder. Han gjorde sig en egen
kostym medlånga stöflar,ofantligt mjuk
filthatt, stor röd halsduk, sammetsknä-
byxor och väst samt kort klädesjacka.
Hans repertoar var rännstenshändelser
satta i poesi af honom själf, och hans
succés var oerhörd. Vi säga var, ty
Bruant har nu blifvit en god medbor-
gare, har som rik man dragit sig till-
baka till sin landsegendom för att lef-

va för dygden och odla sin kål. Eran
sin konstnärsbana bevarar han blott en
omåttlig stolthet, öfver hvad han varit
i stånd att prestera.
Idagarna har han åter väckt Paris'

uppmärksamhet. En sångare hade näm-
ligen vågat uppträda som efterföljaretill
den oförliknelige Bruant och tagit på
sig en drägt af samma slag som den han
bar. Bruant stämde den oförsynte för
plagiat, och han har vunnit processen.

Men mest belysande förden moderna
Parisersmaken är berättelsen om hvad
som iår är den stora clou'n på mark-
nadsfesten å boulevard Rochechouart.
Den stora nyheten är rdttätaren, som
„hela Paris" måste se. Man står i
kö för att få plats hos honom, man
ger mutor för att slippa in före andra
och kunna njuta det raffinerade skåde-
spelet.

I-åttätaren är en svart gentleman,
som med säker hand griper en skälf-
vande, välfödd,långsvansad,lifslefvande
gnagare. Ett ögonblick betraktar han
den lystet, vrider och vänder den för
publikens ögon och sätter så med ett
raskt huwg sina hvita tänder i sitt
olyckliga offer. Långsamt sliter negern
den första tuggan ut ur ryggen, biter
därefter ilåret, bryter af en tass,, hug-

-tiric Sundströms
Fotografiatelier.

56:te Populära Konsert
i__E3__*a-___.c_Ll___å__*_3__xi_L__;©t,

Tisdagen den 9 Mars 1897

Program
Ouverture till „Athalia"
Slavisk dans N:o 8
Elegie för stråkork
Suite för piano och violin

Allegro,
Andante sostenuto
Allegro ma non troppo

(Herrar K. von Mickwite och M. Lewinger

Scener ur Die Meistersinger" . Wagner.

PAUS

Ouverture till op. „Friskytten" . Weber
Paust-fantasi för violin

(Herr M. Lewinger.)
Andante (i folkton) för stråkork. Grieg
Polonaise (E-dur)

magasin, R. E. Westerlund

Konserten börjar kl. 1/2 8 e. in.

Carl Jacobsen & C:o.

Humbers oci. Progress
förstklassiga

VELOCIPEDER.

(Hotel Kamp.)

För årg. 15 mark.

Hagelstams konsthandel.

Fabiansgatan27, hörnetaf Norra Esplanadgatan,isamma hus som Nordiska Bosätti

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningipartioch minut afendast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

0. ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.Mendelssohn

Tschaikowsky.
Goldmark

WmWieniatvski

Godt material,

oinsor^srillt arbete.
Paltins pianomagasin

R. E. Westerlund
N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

Endast god kvalitet!
(BolumBia!

dCartforé i
Stoevers■Wtßreif!

allasi
ttaffir!
Bergström.

Helsingfors, m
Central-Passagen m

Ww^^^^^^^M^^^^^^m^^^^

tiHflUle att i ännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kunder ideras fordringar på ett första
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AIEL PIHLGREiy Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

SVENSKA TEATERN. ©©©©©©©©©©©

Studenthuset.Måndagen den 8 Mars 1897,

Volociped-Pepét.
Ständigt ett .älsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska SoåtRopsföreställning. Tisdagen den 9 Mars 1897 kl. 8 e. m

""■Velocipeder.
Velocipecltillbehör af

reparationsverkstad ilandet (ittitralläieaistalteD. D:r Adam Epstein
John Tourunen & C:o.

Helsingfors, Norra Esplanadgatan N:o 41. Lustspeli 4 akter af Carl Laufs och "Willi. Jakoby.

alla slag,

TBI
Största

kl. 7,,,0 e. m

För s:te gången gifver

AntispiritistiskQ

Seanc
contra spiritism).

Helsingfors Biljetter å 3, 2 och 1 Fmk säljas
till kl. 6 e. m. iHagelstams bokhan-

Frk Gerasimowitsch. del och från kl. 7 e. m. vid kassan
Fm ..Iinke
Bertlia, tjensteflicka hos Ha-

oermehl

©©©©©©©©©©©Börjas kl. 7,3. och slutas omkr. ld. 10 e. m.finnes hos alla välförsedda handlande

prima

Finska
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrikiFinlandfor
Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexand.rsgatan 50.

EMIL REHNBERG.
OBS.! Fullständiggaranti.

Fri öfversättning.

Personerna

Hr Riégo.
Erk Tschernichin
Frk Bonnevie.

Habermekl
Pauline, hans hustru. , . .
Clara, deras dotter ....
GeorgHäuser, chef förCentral-

låneanstalten ....Hr Lindh.
Lerche,bokhållare \ , ("Hr Enström.
Engel, kontor.vakt- \ tt» l

mästare J (Hr Swedberg.
Caroline, Hävsers fästmö . .Frk Spennert.
Scbulz,pensioneradtjenstemanHr Wetzer.
Baronessan Dorinoff ....Frk Grönberg.
Hildegard, hennes dotter . .Frk Liljänder.
Gfrefve Stieglitz-Steglitz . . .Hr Lindroth.
Miiller,möbelfabrikant. . .Hr Malmström
Adolf, hans son, arkitekt . .Hr Hansson.

byktvål

(Magi

O
m
__3

C/D

m

Två fabriks
Frk Paldani

09-ac
cö_s_
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Ledig annonsplats

Gambrini Restaurant.
jA^a Itindholm

Taplsseriaffär.
-A.l©____£X___.c3Lex-__igr. ■_?. T.633.

OBS.! Enda specialaffär

Pakettbärare
stämplade med firma adress ibransch levereras af

Helsingfors cffiullgaråinsfaßrifi.
Telefon 1581

C. E.Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan9,

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

Rekommenderar sina priabelönta
tillvärkningar i parti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare er-
hålla hög rabatt. Order frän lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

DRICKSGLAS
släta till 1:50 per duss
dro med slipade ränder 1:80

GLASHANDELN
Mikaelsgatan N:o 17,

midt emot Jernvägsstationen

ESPLANAD-KAPELLET.
Efter utländskt mönster serveras direkt från fat

Ungerska oclißhenska
viner m. m.

å 75 p. per seidel (Schoppen).

FRISKA OSTRON,
per dussin Fmk 2,50

Kafé du j_V»rd
Soflegatan 2

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

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

Gustaf Blomqvist.

Ansiktsmassage
med ånga och massage rengöres huden från finnar
pormaskar, kylskador etc.
Monipurn (Handens och naglarnes vård ochmcllliUUl t.. försköning.)

Agnes Johannsen,
Mikaelsg. 1. Entresol ing. tr. porten Telef. 83.
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Ledig annonsplats

_FLc_._Ul

Jacob é^einhes
■PapurosserHemgj.

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.
DPTI dnTTI JlfQlrVP smäUande dörrar eller förargas åt att dörrarej__. V OU___ diloivjrx hållas stängda, kan återvinna sinnesro genomatt
låta uppsätta dörrslutaren „Eclipse", som levereras af

HelsingforsRullgardinsfabrik.
Telefon.1681.

fe)m

"9

Aff-ären, hvilken är tillökadmed nya och elegi
Wbete. Pj-., för visitkortsfotografier Fmk 4

ger ett stycke af svansen, örat o. s. v
Blodet droppar från det lemlästade

djuret, råttataren slickar det begärligt
af sina fingrar, och småningom försvin-
ner hela djuret med hud, hår, ben och
melfvor, ju långsammare ju bättre, för
att nöjet skall kunna räcka så länge
som möjligt. Haa förtär tolf råttor i
timmen. Publiken är utom sig av för-
tjusning öfver detta outsägligt vämjeliga
påfund, som djurskyddsföreningarne
länge sedan borde sökt få stäfjadt.

<^s_9|g=£r*

Societetshusets Vinterträd-
gård

Vinterträdgården på „Socis" är det
nyaste för Helsingfors nöjeslystna och
utelif älskande publik. Otvifvelaktigt
älven en bland de angenämaste till-
flyktsorter efter dagens slit och kif.

hedrar iallo sin skapa-
nnna. Arrangementen äro synnerligen
lyckade. Mest fängslas blicken af de
origenela, spindelnätlika dekorationerna,.
B°b_ sammanbinda pelarena och genom
sina kulörta glödlampor gifva ett pit-
toreskt skimmer åt det hela. Lika lyk-

kade äro äfven draperiarrangementen,
som dölja pelarna, samt grupperingen
af de delvis praktfulla växterna. Syn-
nerligen tyckes publikeu sentera de af
granar byggda bersåerna, där man sitter
nästan lika isolerad som i ett „enskildt
rum". Och uppe på estraden, der
skuggorna af nl.aust", „Pajazzon" och
„Rigoletto" ännu spöka bland kulis-
serna, sitta de tappra Wilmanstrandska
dragonerna, infattade ilager, tuja och
cypress och blåsa på sina blanka horn
sä att det är lust och nöje att höra
däruppå. Kommer så härtill att såväl
källare som kök är —

som nogsamt
bekant af första klass, och hvad
kan man bättre önska.

Publiken synes äfven goutera vinter-
Irädgården och ehuru entré en är fri är
publiken ingalunda „fri". Till och med
kan man tycka att det är något stelt
och högtidligt öfver konserterna. Men
sådant brukar hafva sin öfvergång.
Oftast kan det blifva nästan alltför le-
digt. Sån't har man sett förut.

Passepartout.

■4» "►

Notiser.
— Svenska Teatern gifver ons-

dagen den 10 dennes sin nästa abon-
neraentsrepresentation.Programmet om-
fattar Sudermanns enaktsskådespelFritz
och Duvals skilsmässa, Lustspel i3
akter af A. Bisson och A.Mars. Roll-
fördelningen är följande:
IFritz: von Drosse, f. d. major,

godsägare, hr Malmström; Helene hans
fru. fru Riégo; Fritz, deras son, löjt-
nant, hr Hansson; Agnes, fru von
Drosses niéce, frk. Liljander; v. Hal-
lerpfort, löjtnant, hr Wetzer; Stephan,
inspektor, hr Enström; Wilhelm, be-
tjänt, hr Lindh.
IjDuvals skilsmässa: Henri Duval,

hr Svedberg; Bourganeuf, hr Riégo;
Champeaux, hr Berlin; En bonde hr.Enström; Fru Bonivard, frk. Tscher-nichin; Diane, fru Riégo; Gabrielle,
frk. Paldani; Victoire, frk. Spennert;
Mariette, frk. Gerasimovitsch.

Under instudering är En midsom-
marnattsdröm af Shakespeare med frk.Holmlund som Titania och frk. Grera-
simovitsch som Oberon.

— Ballet iHelsingfors. Den 14
mars vidtager å Alexandersteatern en
serie föreställningar representerande
en konstart som tills nu varit tämme-
ligen obekant för Helsingfors publik,
nämligen Terpsichores, den dansglada
gudinnans, konst. Ett italiensktbalhtt-
sällskap under ledning af ballet-
mästar Wittich från Moskva har
nämligen förhyrt Alexandersteatern
för några representationer under fa-
stan. Sällskapet medför egenorkester,
som kommer att dirigeras af kapell-
mastar Spatschek, samt består för öf-
rigt af en „corps de ballet" af 30
personer med diverse solister hvari-
bland en prima ballerina från Milano
Signorita Bianca Genato. Repertoaren
omfattar balletter, pantomimer samt
féerier i en och flere akter. Bland
dessa må särskildt nämnas „Die Pup-
penfee", „Coppelia". „Brahma" m. fl.
Företaget står under ledning af direk-
tör _V. Miiller.

— D:r Epstein ger om tisdag en
föreställning i studenthuset härstädes
i antispiritism och magi.

Tio ___a.r__: _m (lagen kunna lätt förtjänasge-
nom att sälja visitkort från John Fröberg,Fin-
spång Sverige. Begär profver!
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anta dekorationsföremäloch apparater,är därföre
iO till högre priser Eric Sundström.

Fabians gatan 27*



Wjm EK BER G. Coqnac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 1278. Helsingfors.

Perssons
Svensta Stictatir

med mönsterkort säljas såväl pr kontant som på
månatliga afbetalningar. Med dessa maskiner kunna
förfärdigas hundradetal nyttiga beklädnadsartiklar,
hvilka behöfvas ihvarje hem. Maskinköpareerhållakostnadsfri undervisning j maskinstickning. Hög-bergsgatan Nro 30, Telefon 1298. GeneralagentiFin-land för A. B. Per Perssons Väf- & Stickmaskin,Stockholm

Th. Neovius.

Kongl. Karolmskä Institutets
Mteriologiska Laboratorium.
På begäran af Tandläkaren Herr A.

Lenhardtson har jagundersöktett af honom
sammansatt munvatten, kalladt

Albin Lenhardtsons
STOMATOL

följandeintyg:
"ärgad och till reak-

n.l i tarmkanalen

iler en tidafminst
ne imjölk.

(P% och iVlMiliru^i^Ugi^M
(*k 1. Lösningen är <>;i;i!lfl
Yr tionen svagt alkalisk. fl^fl^fl^fl^fl^JQ 2. Den värkar nedfiH
7\ icke giftigt. fl

3. Den förhindraruiiflj
\y ?-/ timmar syrrhildniflj
4*\ 4. den värkar ///>/<//o^H
3T väsentligt Immnmm/^MQ prosesser. H
Ä 5. Den dödar /roZrt-fH
3T minut samt tiifsitlfclx-l^kQJ rosfeberns bakterie |>aH

6 Den dödar «/.s7>//AjYr vatten kolorabukhtritM^flO mit, rosfeberns och dif'(<>?H
dre än 2 minuter samt tyHVf på 3 minuter. HShSSShhjV? Då det af Tandläkare l.pniH
sålunda eger förmågaatt \i\i\>h;'^M
ruttnelse imunhålan samt ytlH
(ionisbildandeIxikterier.somdäi^Hmåste jag på det högsta
dess bruk.

Att det samma äfvensim^lseende bör äga en vidsträckt H
af dess ofvan anförda starktH

P^ Stockholm, den 6fl

Med. Dr.,Docent iliaktcriolDg^^^^^^^
OOOOOOOOOOOOOOOG

fande eller högst
e af förruttnelse-

tbakterier pä '/_
wns, difterins ocli
i nukring 1 minut,
Wld. med 2 delar
på mindre fin .1mi-
nnsbakteriepåmin-
bidfeberns bakterie

■Srdtson angifna medlet
Kvasyrebildning och för-
rerst snabbt förstörsjuk-fstädeskunna förekomma,
os allmänheten förorda

t yttremedel imånga llän-
mvändningframgår osökt
bakteriedödande värkan.
Lpril 1895.
asiiin
vidKarolinska institutet

_■____>.-V'

J. C. M_£XMONTAN
Innehafvav-e:E. Nyberg.

Biner <& Spirituösa.
Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

il@iS_£ilii_åt
Helsingfors»

AlexandersgatanN:o 11.

Brefpapper Avg. Ludv. Hartwa Fredr. Edv. Ekberg.
Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och Helsingfors, Alezandersg. 26, Bageri&Konditori.Telefon 169,olinierade,

52 Alexandersgatan52
Firmatrjck utföres billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDKI,
Alexandersgat 15.

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

2_t_jL O ' __!__' JLJ __________ -____"_____ _____r______ JbvyjL -tr'-
Söndagen den 7 Mars Måndagen den 8 Mars

Pro gram program1. Soldatenleben,Marsch Lehner. program
2. Oesterreichin Tonen, Walzer .C. M. Ziehrer.
3. Hamburger Gavotte

Bersaglieri-Marsch
Valerie-Walzer

Eilenberg
C. länka.A. Seidel,

4. Lotusblunie,Polka frac Scharf.
5. Ouverture zu dem Schauspiel

„Der SonnwendKof-' E. Titl.

å. Meditation iiber em Schumanni-
sches Präludium Maurice Hageman

_. Papa, Marna, Polka franc a. d.H
Ballete „Die Puppenfee" . M

5. Circus-Olivert11re M
6. Potpourri nach Motiven derOperM

-Lucia di Lan |in ii ________________________________________

6. Potpourrinach Motiven derOpe-
Zeller.rette „Der Wagabund" . .

-a i_let Donizetti
7. Ouyerture zur Oper. „Nabucado- _E* et t_l s

nosor" Verdi,
7. Ouverture zur Oper. Die Zi-8. Wie mein Ahn'l 20 Jahr, Lied

Balfea. d. Operette „Der Vogel-
geunerin"

8. Das liegt beiuns im Blut,Polkahändler" O. Zeller. mazur. C. M. Ziehrer,
9. Unter vier Augen, p 0ika mazur. j.Hellmesberger.

10. Wiener Specialitäten, Potpourri.Klimsch
9. Beim Mondenschein, Intermezzo

fiir Violine u. Cello
10. Allerlei,Potpourri
11. Aurora-Walzer

Pechoc.
C. Fischer.
Otto Roder,

11. Wiener Dialekt, Walzer Strauss
12. Leben heisst geniessen, Polka 12. Barataria-Maisch a. d. Operette

„Die Gondoliere"schnell Ziehrer. A. Sullivan,

Parakan Salak Tee
ifrån Parakan Salak

Parakan Salak Tee
Absolut kemiskt rent, fritt från alla för hälsan skadligabeståndsdelar,aro-matiskt och välsmakande har för sin utmärkta kvalité och fina arom till-vunnit sig allmänt erkännande, och har å senaste hygieniska och världsut-ställningar erhållit de högsta utmärkelser.Största garanti för ren oförfalskad vara, säljesioriginal förpackningpr
720' 710' 74' 72 kilo.

Obs ! Netto vigt!!
Parakan SalciJi- Tee lämnar den största garanti, ty hvarje köpare ägerrätt att kostnadsfritt låta undersökadess äkthet å härvarande kemiska la-boratorium.

KARL
-__re_-_._»rs_.ls_g-e___-.t för

I.Bayer.
C. Fischer

Tee Onderneming,

I_G_P?

___
mA AfAsX Ai_-___a_S v\\ /I

■■:■___&«— -=^—

Claes & Flenfjes
starka och pålitliga

Pil-Velocipeder
säljas tillbilliga pris på grund af de låga omkostna-
derna för försäljningen.

Enkel landsvägsmaskin
Elegant „ 320—340 „
Kapplöpningsvelocipeder 360-370 „
Damvelocipeder 330-350 „

Obs.! Billiga priser.
Mikaelsgatan N:o 2. Telefon 1332

Th. Neovius.
IjO<3L±s »Xl.___.C_»-__L_3l_>X«l.t_3.

Moderna ryscher,spetsar, K. A. DAHLIN.!
DROGHANDEL,band, sidentyg, crépe

Skilnaden 15—17.m. m.
Filial:Glogatan 4.

ytterst billigt

hos Firma

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

H. ELLMW.
9 Alexandersgatan 9.

Tisdagen den 9 Mars

Schmidt.1. Der Gigerl Mucki, Marsch
Jos. Strauss,2. Fantasie-Bilder, Walzer

3. Waldes-Fliistern, Illustration. . A. Czibulka,

Komzak.4. Sub rosa, Polka mazur

5. Ouverture zur Oper. „Norma" Bellini,

6. Potpourri nach Motiven der Ope-
rette „Mikado" Sullivan.

7. Ouverture zur OperetteOrpheus
in der Untervelt" Offenbach,

8. Andante religioso fiir Cello Solo
u.Harmonium Golterman,

19. In Reih u. Glied, Polka franc. .H. Strobl.
10. Funken u. Splitter,Potpourri . Gisser
11. G'sc__chten a. d. Wienerwalde,

Walzer Joh. Strauss,

12. Im Kugelregen,Polka schnell . Sichter

Java, Assam.

ar:

_E* c. xx s

280 Fmk

3) Äkta Parakan Salak Tee erhålles endast genom undertecknads parti-
°JA vid Norra Esplanadgatan 37 och hos nedanståendeåterförsäljare:

A. Kochtomoff.
K. M. Brondin.
A. A. Turden.
A. Johansson.
A. Holmström.
G. A. Isaksson.
K. G. Jalonen.

Fr. Nyman. Jp.Lund.K. G Ohman. Verner Hedberg.E. V. Etholen. Hjelt & Lindgren.A. hred. X Hyvärinen.A. V. Henriksson. F. E. Sundcll.C. Antson. A. Silvo.Hfors Allm. Konsumtions för.butiker

ÖHLE.
-______la___Lea. <_Se _Es.3rssla,M_a._

J.H Dahlgren.
A. E. Isaksson.
K. E. Wassholm.
P. Jääskeläinen.
E. Lönnberg.
S. Johansson.
Fru Laurei. 5,

ållVfllffll Kind ITTMH- ViCehäradShÖfding-, Utfr i""*»** och aftärsuppdrag; köper och säljer aktierM.UMU JUaW OfåWLJUIm, Helsingfors Alexandersgatan N:o 52 St^JtSE omb-^- patentansökningar och registre-
_^_^______________^__

* rivs. af .arvmarken Finl^a och de flesta andra land.


