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9s{*Mlt1111A44 liffossakrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer.. Generalagentur förFinland, Hagasundsgatan V.

c£rogram~<ffilaåe{
Tidning för Helsingfors

Georg Wikströms skrädderiTeatrar och Konserter. Östra Henriksg'. N:o 1./BAD\/ CENTRAL \
f Varmlufts- och

X Basängbad rekommenderas,

Lagret är stort och välsorteradt. j
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisenberäknas myk-

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag ket moderata.

N:o 37 Onsdagen den 30 November

DÄNIELNYBLIN, FOTQGÄAF, Fabiansg. 31.
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SVENSKA TEATERN.

Onsdagen den 30 November 1898
7,30 e. m

Kontrollören vid
sofvagnarne.

Lustspeli3 akter af Alex Bisson. Öfversättning.

Personerna
Hr Stavenow.
Frk. Tscliernichin,

Montpépin, rontiö^^Mt']n">.ii". 1itu- mi t^^^^^^HLuoienne, deras <!<>ttöi^£]7tmeu(|^^^^^^M
Georges Godefroid. . . .l('rk. PaldanTM

Georges Godefroid Hr KlintbergH
Alfred Godefroid Hr Svedberg.!
Labordave Hr Carlsson.|
Raoul de St Medard Hr Malmström
Angéle Frk. Bock.
Oharbonneau, kapitalist ....Hr Liudh.
Mathilde, hans hustru Fru Bränder.
Rosine, deras dotter Fru Stavenow.
Julie, i tjänst hos Montpépins . Frk. Söderström
Francoise,itjänsthos CharboneausFru Lindh.

Ivåra dagar

De två första akterna iAutenil, hos Montpépins
3:dje akten hos Charbonneaus iNagis.

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

*T L II
*

■% Tag hvilken som &
| helst |*JVLai?tne- *
"^ jemför den med

1itarlÉ & ö!
välj sedan: £*

IDen bästa, i
SUNDSTRÖMS fotografiatelier

Fabiansgatan 27.

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Marrask. 30 p. 1898

KLello Va S.

Seitsemän veljestä.
(Kuusi kuvaelmaa.)

Aleksis Kiven romaanista näj'ttämöä varten mv
kaellut Hemmo Kallio.

Henki1öt
Juhani \ (Aleksis Eautio.
Aapo Hemmo Kallio.
Tuomaa I Evert Suonio.
Simeoni !■ veljekset Jukolassa ."Jlisakki Lattu.
Timo IPietari Alpo.
Lauri jOnni Savola.
Eero J (Sirkka Hertzberg.
Kekkurinementä,Jukolantorpasta Olga Salo.
Taula-Matti
Kanttori .
Lautamies
Jahtivuoti

Eino Salmela.
Eemil Falck.
Taavi Pesonen
Kaarlo Keihäs.
Mimmi Lähteenoja.
Kirsti Suonio.
Knut Weckman.

Männistönmuori
Venia, Männistön muorin tytär
Kissalan Aapeli

Oskari Salo,Toukolan Konsti
Konkkalan Hinrikka
Seunalan Sanna . .
Pusulan Ulla . . .
Piki-Mikko . . . .
Kaisa, Mikon vaimo

Lilli Högdahl.
Tyyne Finne.
Alma Auer.
Otto Närhi.
Mimmy Leino,

Kanssa.
Tapaus Hämeessä.

l:nen kuvaelmaJukolassa, 2:nen Männistönmö-
kin edustalla, 3:mas Lukkarilla, 4:s Sonnimäellä, s:s
Impivaarassa,6:s Jukolassa.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B
ja loppuu k:lo [.'., 11.

SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:

1898.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3,
C. F. CARLÄNDER.
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Alla aftnarAlla dagar HÅ#«3él M*® tiTEilMiddagskonsert HOIBI namp
från kl. V24— V26 e. m. Wiener Damorkestern.

Aftonkonsert
från kl. 8 e. 111

stAhlbergs jltelxer.
Jacob Ciungqvists fotografiska Htelier

fllexandcrsg. 19 (ing. fr. Ragasuttdsg. 2.)Nic. Anlipiu's G. Tahfs
Ylle & TricotvaruaffärElektriska Affär, Utför omsorgsfullt ocb till billiga priser allt fotografiskt arbete såväl

inom som utom atelieren. telefon 2453. /Iforra Esp/anadg. 37. Telef 1727.
Mylandefj34 Tel 89T. H:fors

ijuslodnfngQ anslutning till H:fors Elelt. A. B.
Välsorteradt lager, billiga priserBodega AndaluzaTelefonledningar,

Ringledningar etc, etc, Eufvuddepot af Dr. Lahtnanns uv-
N:o 28 Unionsgatan N:o 28 derklädererkäntit b-iiig

1 matci-ia! o. n; t
— Begär

Nibeslbuuiier
lagan

Ensamförsäljri. af Jouvins & C:o's i
Grenoble världsberömduhandskar.

Servering af uteslutande äkta naturviner,frukter,
läskdryclser m. m.

MA.GJLSIN I>U NORJD.
JuluisfällnmÉ €llen CantiticlitisHELS INGFORS BAZAR J.H.Wiekels

Garn & Stickningsaffär
14. Vestra Henriksg. 14. YTSRåJSJUSL.Axa Lindholms

SSSS Tapisseriaffär S€€€
Alexandersgatan 7. T. 6 38.

V. Henriksgatan 18.
Filial: St. Robertsgatan 2Galanteri-,Bijonteri-,

Läder-, & TK.orta.vava.ror
Glas-, & Porslinsvaror

Dockor «fe Leksaker
Eekommenderar sitt välsorterade ÄRRÄKS PUNSCH,

Akta lager af

Ullgarner & hemstickade
prisbelöut med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplome cThonneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

Specialitet I & 3 mk.Hiner och spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
Unionsgatan 17.

YlSevaror.Parti order emottagas

PTkin^WWYIåTTTi Fotografisk Atelier.
\jX Å^J JxJM JU?JZjLJLJL.AA Porträtter '- vimtkort^ormat å 6 JllJfc. pr duss€, N. Esplanadg. 13 f"

(Catan s hus. >
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OÖOO Hintlrar mjäilbildning och QOQQ
Jumbo'*. Jumbo'* och

B,,Peppi"ideras förvånande
Hpivstationei-. Till slut Ve-Blni'i;)Cil;ikiiii)g af båda ele-Htantorna,

B^B^BJ Öppet hvarje dag från kl.I-— Va 10 e- m- Hvarje hel-
BJtiinmo 1 föreställning.

Obs.! Söndagen öppet■från kl. G— lo e. m.
Entré :sittplats1ink.stå-Hjilats 50 p. barn under 10H:: och gemenskapen vid

HiiiiliiaiTi). betala 50 p. sitt-HH|)!n!>s och 25 p. ståplats.
besök inbjuder

Högaktningsfullt:m Direktionen.
Taltet mycket väl upp-
vårmdt.

A. V. Eklund & C:o.
Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Kassan öppnas Va 6.
Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billiga priser

QPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert Table d'hote & å la carte.
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Sköljkanna

5 Vilhelmsgatan Utmärkt hårreningsmeoe!!
Doktor Hornborgs Hårtinktur"flg^jggg

DAKALD WASASTJERSAS Bloms terbandel, srilnadenj.
JULUTSTÄLLNING

hos Firma H. Elimin,
9 Alcxandersgatau9.

CharMerisHiilfc
Smörgåsaffär

Telef. 4 91Michaelsgatan 2

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

Största lager odekorerade föremål för glöd-
ritning och träskärning. Färg-er för trä och läder
Bästa glödritningsapparater.

Beställningar emottagas tacksamt,

Finska
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinland for
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.

Betydligtbilligare än de utländska.
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständiggaranti.

Filharmoniska Sällskapet.

24:de
populära

Torsdagen den 1 December kl. Va 8 e. m.

Societetshuset

Program
1. Ouverture till op. „Bronshästen" Auber
2. Polstjernan", vals Waldteufel
3. Solitude Godard
4. Kaukasiska skizzer, suite . . Iwanow.

Dans le défilé. Dans la mosquée. Dans I'aoule
Cortége du Sardar.

Paus

Ouverture tillop.„WilhelmTell" Kossini
O cara memoria, fantasi för

violoncell Servais
(hr Paul Treff.)

Liszt,Polonaise (E dur) .
Paus

Mazurka Glazounow
Nachtgesang, för stråkork, Voigt.
Eoyal Tambour e Vivandiore . Rubinstein

Den enda värkligt praktiska SKRIFJIASKIN
som finnes är

lIA 3131OND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Pinnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien,

iisci© Isiiams
konsthandel

N. Esplanadg. Pvivatbankens hus 1 tr

Hela lagret slutförsäljes förejul
med 30°|0 rabatt.

Taflor, bronser, porsliner, antika möbel,ljus-
kronor, kandelabrar, skulpterade möbel från Ve-
nedig m. m. m. m.

Konstartiklar af högt värde till
rampris!

BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningipartioch minut afendast äkta utländska

VINER &
SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

BABiKLÄDEB,
Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
■1 Mikaelsgatan

k. fHLarsson,

MARIEBAD
Mariegatan 13,

serverar bästa i
tallbarsbad, sprit-

finnbadstu, karbad, halfbad,
■ o. terpentinsångskåp.

Telefon 20 27.

,£LI« tietoolaget

IRIS
29. Fabiansgatan 20"

Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London.
Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobelintyger, kre-

tonner m. m. Engelska lampor och metallvaror. Möbler
& mattor. Konstnärligt krukmakeri

©sk.
rekommenderar förutom sitt I:a Drog=, Kemikalie-,
Parfym- & Tvållager, Mikaelsg. i,sin särskilda al-
delning (nedra våningen) för Kirurg- & Optiska in=
strumenter, Gummivaror m. m. såsom:

A
Bråckband, Gummistrumpor,

Sköljkannor, Magbindlar & Spol-
ningsslangar, Glasögon och Ki=
käre, Feber=, Bad-,Fönsterther-
mometrar, lspåsor, Dinappar,
Gummityg, Inhalations appara-
ter.

'A

Många nyttiga saker s. s. Sund=
hetshängslén, nödvändiga, för
hvarje människa. Rak-maskin-
knifvar, Penslar», Kopparo. pul-
ver, Mjölkstereliserings-appara-
ter, Formalin desinfections-lam-
por m. m.

Obs.!

Wiener Damen-Orchester
G. Richter

Hotel Kamp.

Det damkapell som under ofvanstå-
ende etikett de senaste veckorna mu-
sicerat å Kamps påstås af kännare och
förståsigpåare vara ett af de få wiener-
dam-kapellj som värkligen stamma från
den glada Donau-staden. Med andra
ord, vara riktigt äkta. Sällskapets ka-
put och ende kavaljer smickrar sig ock
med att under fjorton års tid hafva
innehaft engagement ien ocli samma
lokal med sina tio damer iWien. Och
jag vill för ingen del betvifla hr Rich-
ters uppgifter, ty många af hans damer
bära uppriktigt sagdt syn för sägen,
om ock lysande undantag finnan, såsom
den strålande vackra Freulein Hermine,
hvilken en gång tidigare med det s k.
Schwarzska kapellet gästat vår stad
och tjusat dess lysande ungdom, ja till
och med blifvit förevigadien af skal
den, konsuln Gösta Sundmans världs
bekanta noveletter. Men hvad som möj-
ligen brister i yttre fägring hos k.pel
let ersattes i rikt måtto genom den

musik, som det presterar, och hvilken
kort sagdt är öfver all berömmelse.
Icke allenast att orkestern spelar rent
och med fin musikalisk uppfattning,
utan det hvilar dessutom öfver dess
spel en sällsynt charme, som rycker
åhöraren med och bringar hans sinne
och nerver ibästa kondition.
Ifröken E. Fränzl,kapellets anföra-

rinna, äoer orkestern en violinvirtuos
utan vank, som genom briljant före-
dragna soli ytterligare ger omväxling
åt programmen och ökar trethaden å
aftonkonserterna å Hotell Kamp.

J?assepartout,

-4^+^

Meflstofeles
Opera i 2 afdelniagar och 4 akter

med prolog och epilog. Texten efter
Gröthes tragedi nFaustu. Musiken af
Arrigo Boito.

Uppfördes första gången iMilano
1865.

Prolog. Ihimlen. Iden oändliga
rymden sjunga saliga härskaror den
Eviges lof. Mefistofeles uppträder, iro-
ni-k mot sig själf, människan och Gud.„Känner du Faust?" spörjer kören.

m Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-1
bolaget iFinland Helsingfors.

IFotografiska artiklarI
I Fonoffrafer.
Hun känner väl den tvifiande forskaren,
som söker lifvets urkraft med oförtröt-
tad ifver, och åtager sig att snärja ho-
nom isina nät, om den Evige villhålladet vadet. Mefistofeles försvinner,när
cherubiners lätta skaror sväfva förbiunder hymner till den Evige.

Förstadelen
Första akten, a.) Påskdagen. Påsk-

dagsaftonen utanförFrankfurt amMain.
Faust vandrar omkring, njutande af vå-rens och naturens fägring, under lärda
samtal med sin famulus, Wagner. Engräbrödramunknärmar sig och slår alt
trängre och trängre kretsar omkringFaust, som imunkens uppträdande sernågot spökhkt. När Faust och Wag-
uer gå, smyger sig munken efter dem.Tablå, b.) Fördraget. Faust inkom-mer isin studerkammare, dit den mystiske munken följer honom, utan atthan märker det. Då han blir honomvarse, sträcker han mot honom en be-

svärjelsebok, hvarvid munkens kärna
blir synlig, och Mefistofeles står där,
klädd i riddaredräkt. Han omtalar för
Faust, hvem han är, „förnekelsens ande",
och föreslårhonom ett aital, enligthvil-
ket Mefistofeles ialt skall tjäna Faust. under dennes jordelif, mot det att han
under vissa villkor förskrifver sin själ
efter döden till honom. Faust går in
härpå, Mefistofeles breder ut sin kappa,
och båda flyga bort därpå!

Ändra akten, a.) Trädgården. Faust
och Margareta, Mefistofeles och Martha
lustvandra iMargaretas trädgård. Mar-
gareta talar om sitt husliga lif, sin tro
och slutligen om sin kärlek. Faust
lämnar henne en flaska, som innehåller
en sömndryck, som hon skall gifva sin
moder, som ligger i samma rum som
hon. Marthas försökatt förmåMefisto-
feles att utbyta ungkarlsståndet mot
äktenskapet misslyckas, då han säger
sig ej veta, hvad kärlek är.

Tablå, b.) Valpurgisnatten på Blocks-

CLEYELÅND
är den bästa velocipeden

S infeTsTFö
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FLOR
(från Paris)

stort sortiment från 50 penni.
— -«ss»|t~

Tyller, Sidenblusar, Kravatter,
Fichus, Gorsetter, Handskar,

Chiffon, Crep, Sammet,
in., m allt hemkommet för

saisongen

Då det lyckats mig att engagera
en af Sveriges mest framstående modi-
ster, ser jag mig i stånd att kunna
tillfredsställa den mest olika smak be-
träffande såväl enklare som elegan-
taste hattar och rekommenderar min
affäriäradedamers ochkunders åtanke!

Konrad Björkegren
Hagasundsgatan 2. Hennes hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

WfWWfWf

Folkfeafern
(Studenthuset)

Ihändelse ett tillräckligt abonne-
ment kan fås till stånd vidtager Folk-
teatern med sin värksamhet omedelbart
ibörjan af nästa år.

Lista till teckning af abonnement
för 10 program, ämnade att iregeln
gifvas på lördagar, finnes alla dagar
från kl. 10—4 framlagd iO. W. Lau-
rents tidningsdepot (Wredes hus)

Teckningen är bindande till alla
10 program

Biljettpriserna äro:
Isalongen

stolar N:ris I—7B 2 mk
79—156 1 „ 50„ 157-260 1 »

261— 390 „ 75„ 391—650 „ 50
öfnga platser

På läktaren
stolar N:ris 651— 710 „ 50
öfriga platser „ 25

V Champag-ne

3 Mont de Bruyére
,Q säljes iminut hos de flesta Herrar handlande

Serveras å alla större hotell & restaura- Js*tioner. Partilager hos s^
o Ernst Tulländer. *"
S3S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. 7

f )

LÄ

*;
Nytt lagsr

för säsongen inkommet
O. Öländer

C. E. LINDGREWs
Borst- cfc? UEPonssoifixlo^xls.

Rödbergsgatan i). BUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelöntatillvärkningariparti och mi-
nut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

G. E. LINDGREN.

U
OGOOOOOO© +&*+*.**+*,*.*»* -a

**' -g> ' &toclzma,i2iiB Velociped-depot,
r^* Huid^Lmdfors______teSwift"Borgå-Porter.

Quadrant" l3 tillbehör istort
Vällagrad.

_________________________________________________i_______^^ *- 'A/AÅ Vk y^A~^AJ'W

Välsmakande,
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Efterfrågad,

Omtyckt,

000000000 :[N°2B!***'****#*'*+$¥£;<,' ***************
Helsingfors, Berggatan 10.

Le meilleur et le plus cher de tous les Rhums3am6rini dZesfaurant. j^fyum fji Cfyrisfogfye.
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AXEL PiHLGREN Torr Genuine årraks Punsch Guldmedalj iParis 1889.
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berg. Meflstoieles härskar här bland
häxor och troll, som hvirfla rundt i
vilda danser. Faust ser Margaretas
vålnad och gripes af ånger och tör-
tviflan

Tredje akten. Margaretas död. Mar-
gareta, som förlorat förståndets ljus,
är i fängelset, ooh då Faust inkominer,
känner hon igen honom, men jollrar om
sin egen död, om sin mor och sitt
barn, som hon dödat. Hon vägrar att
följa honom. Hon känner sitt slut nul
kas och vinner frid och förlossning i
brinnande böner. Faust ochMefistofe-
les skynda bort, dä bödeln och dennes
handtlangare komma.

Andra delen.
Fjärde akten. Faust firar en klassisk

Valpurgisnatt i Grekland hos drottning
Helena, idealet af skönhet". Greki-
ska danser och körer, som besjunga
poesien, omvexla med kärleksscener
och Helenas skildring af Ilions brand.

Epilog. Fausts dod. Faust, nu en
gammal, bruten gubbe sitter i sin län-
stol. Mefistofeles stär bredvid honom,
uppgörelsens timme nalkas. Han har
känt all fröjd en jordisk kärlek kan
gifva, den sinliga var rik på smärta,
den ideela var en tom dröm. Han ön-
skar sig vara konung öfver ett stort
folk, som han skulle kunna göra lyck-
ligt, han tycker sig se sitt land mod

städer och grönskande kullar. Deu
sinligt retande bild af sirener, som Me-
fistoteles framkallar, lämnar honom obe-
rörd, och med bibeln ihand och en
bön på sina läppar, dörFaust. Engla-
sånger och regn af rosenblad säga oss,
att han bestått i sin sista kamp och
gått förklaringen till mötes.

— Mefi-
stoteles försvinner.

Gambrini."
Härom sistens voro ett antalhelsing-

forsare, bland hvilka naturligtvis också
vi betunno oss, inviterade till en en-
kel medborgerlig fest" iGambrini re-
staurant för att taga den nyligen reno-
verade lokalen i skärskådande. Den so-
lenna akten bökade med ett ypperligt
dukadt smörgåsbord, sådant som endast
bjudes på detta ställe, nedsköljdt med
en seidel skummande Pschorr-bräu ocb
slutade med kaffe avec

— .
Lokalen har synnerligen vunnit ge-

nom remonten. Matsalen prydes med
väggmålningar föreställande arkadiski
landskap hållna imoderna lätta färge
och ljusa perspektiv, hvilket gör det
något låga rummet synnerligen trefligt.
Pannåerna äro intörskrifna från Stock-
holm och utförda af den genom arbe-

Rök
Bahio å 20 p:l,

London Docks å 20 p:i,
La Carona å 35 pä

Fred.Edv.Ekberg*s
Cigarrhandel

52. Alexandersgatan52.

Största urval

Glasvaror
till billiga priser

i

fQttya glasmagasinet
3

OBS:
Mikaelsgatan 3.
vid Sidorowska affären

OQ.TT kTf ATWQyj

TH. WULFFS
k KitmaterialiehandelPappers-

N. Esplanada:atan43.
Midtemot Nya Teatern

Telef 2450.
Välförsedt lager! Billiga prisar!

Till

£$£§ Vii3L:fcL£*,ia.ca.eixi €"ss"«
Vilhelmsgatan N:o 4,

anländer i dessa dagar nytt vinlager från välrecom-
menderad firma

L. V. Relander. Telefon 1803

tena å kungliga operan kände artisten
Wetterstrand.

Den mycket gouterades. k. N:o l:tan
har ock genomgått en fullständig för-
ändring. Väggarna äro beklädda med
ijobeliner, konstnärligt målade med sti-
liserade blomsterstyoken af stor deko
rativ värkan af artisten Månsson, och
taket är, likasom i matsalen, forsedt
med prässade tapeter ihvitt och guld.
Synnerligen originelt värka de irum-
mets hörn ismå rutor infattade speg-
larna i gammal holländsk stil. Med
sitt möblemangitysk renässans är detta
rum onekligen isitt nuvarande skick
ett af de propraste restaurationsruin
man gärna kan tänka sig.

De nya arrangemangeniGambrini
restaurant bidraga fördelaktigt till tret-
naden i etablisementet och skall helt
säkert yttermera föröka ställets redan
nu talrika kundkrets.

Passepartout

Notiser.— Madame Sans Géne" som
operett. Enligt förljudande skall den
kvinnliga hutvudpersonenidet Sardou-

stycket nu blirvahvad honi själfva
varkec. frän början varit en operett-
njaltinna. Tanken härpå har upprunnit
i England och är ingalunda oäfven.

bju viss Mr Henry Hamilton skall ut-
krbeta libretton och musiken kompone-
ras af den engelska operettkompositören
IvanCaryll, hvars Andreasnatt" gjordt
honom känd iutlandet. En i den nya
operetten ingående tvätterska"-sång
omtalas redan som mycket pikant och
melodiös. Isista akten säges Napoleon
komma att anförtros utförandet af en
sentimental vals

— En fortsättning till »Cavalleria
rusticana". En ung norsk komponist
Gaston Borck, elev af Massenet, hvars
lugn varit stördt af tanken på Mascag-
nis lagrar, har nyligen offentliggjort
en enaktsopera flSilviou, hvilken kan
gälla som en fortsättning till,:Gavalleria
rusticana." Silvio, son till Lola och
Turiddo förälskar sig iGraziella, en
dotter till Lola och Alfio. Silvio som
emellertid beslutit hämnas sin faders
död, — lian blef som bekant nedstuk-
ken af Alfio — dödar denne med ett
skott. Graziella faller i förtvifiandär-
ofver och då hon ytterligare erfar att
Silvio är hennes halfbroder, blir hon
vansinnig. Denna blodiga tragedi hvars
musik säges fullkomligt gåiMasoagnis
stil, torde enligt Leipz. Tgbl. göra sig
synnerligen väl från scenen." ■«► "
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l!f Ett mig tillsändt munvatten nStomatol".
Vf/ livars sammansättning av mig bekant,har jag y/
WÉV undersökt med hänsyn till dess inverkan på «>
:!* olika septiske och andra sjukdomsalstrande
Vf/ bakterier, hvilka städse eller vid kända till- yf
W|> fallen förekomma imunhålan. Vf/*!' Dessa undersökningar gåfvo följandere- JY.Vf/ sultat: ,Vf
V|i 1) Kolerabakterier, dödas tuilständigt vad yl*
"!" s°/o Stomatol i vatten, på 1 minut, af V/.
V?/ 3% Stomatol på 3 minuter. 1% Stoma- Vf
*|V tol hindrar ibetydlig grad dessa bakte-
}!' riers utveckling.
Vf/ 2) Imunhålan förekommandes. k. Mullers Vf
W|> komn.a-baciller dödas fullständigt af 3% CIV
:!* Stomatol på 2 minuter, af 4% Stomatol
Vf/ pä 1 minut. Vf
iii 3) Tyfoidfeberbakterier dödas efter 3 mi- M>
?K nuter vid 3% Stomatol halt. 3% Stoma- W
Vf/ tol hindrar tydligt bakteriensutveckling y/
£k'J efter 1 minuts inverkan Vf/:!' i) Tarmbakterien(Baoterium coli) dödasaf V

Vf/ 6% Stomatol fullkomligt efter4 minuter. \ff$i'é 4°/ 0
— 5% Stomatol hindrar tydligt efter \iU)!' 2 minuters inverkanbakteriensutveckling.

Vf/ 5) Friedländerspneumo-bakterier,dödasfull- Vf
Wå> ständigt vid 4% Stomatolhalt efter 1V2 Vf/".' minuts inverkan. 5% Stomatol dödar W

Vf/ denna bakterie på 1 minut. Vf
VI/ (i) Orange-gul Sarcina, dödas af 5% Stoma-
y.' tol på 2 minuter.
Vf/ 7) Gula septiska streptokocker, dödas at yf
i|> 6°/ oStomatol på 4 minuter. Vf/:!: 8) Hvita septiska streptokocker, dödas af vIV
Vf/ 5% Stomatol på 3 minuter. Vf
tto 9) Difterie bakterier, dödas af 5% Stoma- iå>
"/ tol på 1 minut, af 4"/0 Stomatol på 1V2 Jlv
Vf/ minut. Vf
WåV 10) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- «V
>!' matol tuilständigt på 2 minuter. 31L
Vf/ Resultaten af dessa försökvisa, att kon- Vf
tf|> centrerad Stomatoli4%— 5% satt tillvatten Wå>
}!f är ett verkligen godt desinfektionsmedel. }£.Vf/ Angifna försök hafva af mig verkställts yf
VI/ me^- professor Afanasjeffs tillåtelse i hans MV
}!' laboratorium vid kliniska institutet. .....
Vf/ Doktor M. A. Baskino. W
£W S:t Petersburg den 26 Juni 1898. \fa

ALEXANDERS TEATERN.

éfaliensßa (Bperan
Onsdagen den 30 November

kl. 7,30 e. m

gifves

Mefistofeles.
Opera i 5 akter, indel?de i8 tablåer. Musik och

text af Arrigo Boito

Il:sta akten ballettur Obertass", i2:dra akten
ballet Chabbasafton", samt i4:de akten ur baletten
»Korea" arrangerad af ballettmästarKarpovitsch.

P ersonerna
l:sta afdelningen.

Mefistofeles
Faust. . .

S:r Gandolfi.
S:r Bovero.
S:ra Sangiorgio,
S:ra Saruggio.
S:ra Girolami.

Margareta
Marta. .
Wagner .

2:dra afdelningen
Helena
Taust . .
Mefistofeles
Panthalis.

S:ra Sangiorgio
S:r Bovero.
S:r Gandolfi;
S:ra Saruggio.
S:r Girolami.Nereus

Börjas kl. 7XA e. m

S nr 1§ Franska Lifförsäkringsbolaget

|LURBAINE, g
(S| Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. f|
«§ Garantifonden: 98 miljoner Frcs. g§^
>(fe Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- gh
'"£? ringar af alla slag. Genom samarbete med
£§ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL»Ur- 6»
k. I>ai..e et la Sei.,e beviljas de försäkrade vid ||§? sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, g*
® hvilka fullkomligt säkerställa såvälden for-
m säkrade ocli hans familj, som ock de per- %%
W söner, med hvilka ha» står iaftarstorbm-
§§ delse för den oundvikliga förlust, som en
.{«Si sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- |g*

ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget etter-
(P skänker nämligen, såsom allmänt bekant.
<fl& premierna för hela sjukdomstiden och utbe- g»

taiar 8/4 af kapitalet,om sjukdomen är obot- @^(^ lig och resten vid dödsfall. WJ(® Bolaget L'Urbaines försäkringar äro
därför särskildt att rekommendera för lier-
rar aflarsmäii, då det gäller att säkerställa Wj
större affärsföretag genom lifförsäkring,
emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- =^

>J® samma storingar svårare sjukdomsfall all-
Ä& tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- ÖJjJ)

ges- och förlagsman stora förluster. orcv(!§§ För dessa väsentliga fördelarerfordras'^ icke några extra premier utan endast att jOT))
■^ den försäkradeafstår från den årliga vinst- SK

andelen.
fg& Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. &h)
@ oar/ t;o^ é^norring. j
#s#s#SP##s#s#^##i^
HPfVPIIPfIVf

W:m, EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

Brefpapper
rikhaltigaste lager af utländska och inhem-

éM' ska sorter, linierade och olinierade.
jS| Firmatri/cJc utföres billif/t.
11 Dahlbergs Pappershandel.
Miå Alexandersgatan 15.

Fredr. Edv, Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

Åug. Lufo. HartwalL 1
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Aloxasdorsg. 26.
Telefon 169.

Tillverkningen står f
under kontroll af filo- I

sofie doktor Hj. Modeen. |

Höli
Sadu å 20 p:i

Elvira å 1S o-i

hos

Jacob Reincke
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Program
1. Kaiser Fanfaren, Marsch .
2. Sphärenklänge, Walzer.
3. Slavische Lieder, Ouverture
4. Bitte schön,Polka
5. Lied .Opernball" ....
6. Potpouiri Pagliacci" . .
7. Ouverture Diebische Elster" . .
8. Weaner Mad'ln, Walzer .
9. Erinnerung an Wagner's Tannh-

äuser". Fantasie
10. Muntre Musikanter, Potpourri .
11. D'Liab! Wiener Tänze
12. Rattenfänger, Marsch

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.
Onsdagen den 30 November 1898

ferssons
Sfickttiaksiiici?.

BL r,

v
Stickade varor såsom strumpor,

barnklädningar, gosskostymer, damtröjor
lar m. m.

damasker,
underkjo-

Ullgarn i flere nyanser och. schatteringar från
Fmk B: 50 till högre priser.

Helsingfors, Mikaelsgatan 2
Åbo, Slottsgatan 27.
Viborg, Alexandersgatan 27.

Th. Neovius.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Torsdagen den I December 1898

Program.
Schneider
Strauss.
Titl.
Strauss.
Heuberger.
Leoncavallo.

Rossini
Ziehrer

Hamm

Kremser
Finke

1. Kärntner Lieder, Marsch
2. Wo man singt, Walzer.
S. Ouverture Ma ritana"
4. Moulinet, Polka . . .
5. Marsch avs nU boj" . .
6. Potp. nExzelsior" Ballet

7. Ouverture Norma" . .
8. Wiener Fresken. "Walzer
9. Chor Afrikanerin" . .

10. Wiener Volksmusik Potp,
11. SelectionAida" . . .
12. En carriére, G-alopp . .

Seiffert.
Fahrbach
Wallace:
Strauss
Zéitz.
Marenco

Bellini
Strauss.
Meyerbeer
Komzak
Verdi.
Ziehrer.
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