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99€rEBMÅVI A66 lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer.
GeneralagenturförFinland, Hagasundsgatan %

G^rogram^laåel
Georg Wikströms skrädderi

Östra Henriksg. N:o 1.Teatrar och Konserter./bad\
/centrala

/ Varmlufts- ocli Ny^
X Basängbart rekommenderas'. \^

Lagret är stort och välsorteradt.
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisenberäknas myk=
ket moderata,Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 16 Söndagen den 9 Oktober
FOTOGRAF, Fabiansg. 31.DANIEL NYBLIR,

S co

fästmö . . . .
Philostrat, hofintendent
Qvitten, timmerman
Snugg, snickare . . .
Botten, väfvare . ,
Plöjt,blåsbälgsflickare.
Snut, kittelflickare . .
Magerman, skräddare .

Oberon
Titania
Puck .

fl ,

fe "C

4S H
OJ U 3
ÖJD S
r]

—
1 :cö

O 'u U)

:cS OS CD» H

t/l
cd

O
o

6©

3

O
'"M

C\3

Hofpersonal

Fru Stavenow
Fru Eliasson.

Elfvor iOberons ooh Titanias hof

Skådeplatsen: Athen och en skog idess närhet

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10,i6 e. 111

SKÅNE\Brand- & Lifiorsäkringsaktiebolag:

Middagsl^nsert "o**}**"?
STAHLBERGS A.TELIER.

SVEfäSKA TEATERN.
Söndagen den 9 Oktober och

Måndagen den 10 Oktober 1898
kl. 7,30 e. m

Under medvärkan af Lnftbaletten Grigolatis samt
Filharmoniska Sällskapets orkester.

En .1 sftiiiiiiriiiittsi rom.
Dramatisk dikt i3 akter af V. Shakespeare. Musiken

af Felix Mendelsohn-Bartholdy.

Personerna
Hr LindrothTheseus, hertig af Athen . .

Hippolyta,Amazonernas drottning
hans trolofvade....

Egeus, en athenisk ädling . "

Herrnia, hans dotter, ....
Frk Bock.
Hr Malmström
Fru Bränder.

Lvsander ), j? ■ /Hr Fröberg.ir-'B r Vhennes friare . . . -c-d- tt-h_4.v"Demetnus/ \Hr Klintberg,
Helena, Demetrius öfvergifna

Frk Söderström,
Hr Deurell.
Hr Lindh.
Hr Carlsson.
Hr Hultman.
Hr Swedberg.
Hr Stavenow.
Hr Precht.

Fru Hildur Stavenow
Wi hafva i dag nöjet pryda vår tidning

med porträttet af fru Stavenow, hvars förtjusande

nTitania" väckt så odelad beundran.

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Lokakuun g p. 1898

Kello 8.

Filharmoonillisen seuran orkesterin avulla

;Punain@n laußku.
(A piros bugyéllaris.)

4-näytöksinen Unkarilainen Kansannäytelmä, lau-
luineen ja tanssineen. Kirjoittanut: Csepreghy

Ferenc. Suoinent. Jalmari Finne.

Henkilöt
Ä.leksis Rautio.TörökMihåly, kylätuomari
Olga LeinoZsofi, hanen vaimonsa

Wender Julis, leski ilimmyLeino
Menczi, hanen tyttärensä Tyyne Pinne.

Cillag Pål, husaari-aliupseeri Evert Suonio

Husaarien ratsumestari ....Benjamin Leino.
Petåk Janos, vanha ] husaari- /Emil Falk.
Boros Dani, nuori J korpraali. [Kaarle Halme.
Pennas Muki, Kylan notario lisakki Lattu.

Hemmo Kallio,Höjas Muki, pehtori
Otto NärhiKosza Gyurka, talonpoika

Leveles Misi, postimies ■PTotari Alpo.
jSÉ^^^^^^TT^^^^^^lOnni Savola.

Török Mihiilyn pal-
Panni > . {Alma Auer.

veluksessa.
Kati [Sirkka Hertzberg
Mustalais Kåta Hilma Bantanen,

Palvelijoita, talonpoikia,husaaria, mustalaisia
ja poliisia.

Ovet avataan k:lo VsB- Näytäntö alkaa k:lo 8
ja loppuu k:lo 11.

Tidning för Helsingfors

. I SM^ggr- llvavmr har umlorhM-kna.ls fcilograli-

I|W*fc atelier, efter att endast existeradt sä
111 fcortad, blilVit sa tlitigt besök,.' Jo, därför ai

c jag arbetar enligtnya förbättradearbetsmetoden■|nrh i min praktik använderde mestyppersta ocb
% snabbt arbetande instrument, låter hvarje poi_
3 ratt K"o»w """ lall kemisk behandling oo»
T3,„nsorgsfull konstnärlig retouschering, samt S

-
. nestor uppmärksamhel åtal. Kifva l^^|"fe som skola r.xosiMlVras EördeUktigastäMngu
q.ncli belysnii-.K- liar,»-enom erhåller jag P"i i a

aom utmark siK iv,r sim- likhet ooi som alltl.ShK oförändrade, den yttre utstyrsel.
£är [in och elegant. Pr..iver a mina arbeten are"

utställda till påseende
v"^^^^^^^^^^^^^^^^^^"^<apelletJ^^B

loeel Strandberg.

Jacob Ejungqwsts fotografisKa Htelier
fllcxanacrsg. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.)

Utför omsorgsfullt ocb tillbilliga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. telefon 2453.

Bodega Andaluza
N:o 28 Unionsgatan N:o 28

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

Kontor Mikaelsgatan N:o 3,
G. F. CARLANOER.

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. 111

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

/Ifo/ra Esplanadg. 37. Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af Dr. Lahmanus un-

derkläder.
Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i

Grenoble världsberömda handskar.

Fru Lindh

MA.GJLSIJV DU NORJD.
AXA LINDHOLM Mc. Aiitii»iu's

Elektriska Affär,Alexandersgatan 7. T. 638
Ofls.i fttda specialaffär. Nylunden.■**" Tel 691. Hlor»

ippittter Ijuslednlngai-för aoslutning Ull H:fon Elakt. A. B.

Akta Telefonledningar)
Ringledningaretc, etc.Uiner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
vgl och erkändt billigast.

-
S irs garanti. Säljor «n la-

~r fm» material o apparater yttorst_billiet
—

Begär
alltid koslnad»för»lag o. prUkuiMtor lurrinHr bestämjiioj-

£d t-r för någonaolhggnmg!

Unionsgatan 17

N. Esplanadg.ärt to T\^T>TäniTl Å TIT Fotografisk Atelier.
CJt JT. Ii3k ISJl^lJJAJAJi Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk, pr duss, (Catanis hus.)

Ledig annonsplats

1898.

J,H,Wiekels
YINHANBEL,

ARRAKS PUNSCH,
prisbélöitt med guldmedalj vidmånga,
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris i^Diplome d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.
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Brudslöjor
kransar, band, spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval hos

Firma H. EUmin
9 Alexandersgatan 9.

CtaMerfsHelsinfffors
Smörgåsaffär

I Telef 4 91MichaclSwdLuiH

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställning-ar emottagas tacksamt

ULLGARN
i flere nyanser och schatteringar till priser från
Fmk 5: 50 pr kilo till högre pris äfvensom lager
af stickade arbeten såsom strumpor, koftor,
tröjor, gosskostymer, barnklädningar. Beställnin-
gar på all slags maskinstickning emottagas.

Nålar till alla slags stickmaskiner.
Wiborg1,Alexanders^. 27
Äbo, Slottsgatan. 27.
Helsingfors. Mikaelsg. 2.

TH. NEOVIUS.

"-/''.- "',> ■-. ." :"^S?^
S "« - ~ -

Q— W K) O O O

cds ilräScd

oruks
tillverkningar:

Omslagspapper
Karduspapper

Makulaturpapper
och

Trämassepapp
säljas till billiga priser af brukets ombudiHelsingfors

0. 3. Dahlberg.
Alexandersg. 15,

OBS.! Pappret tillverkas enligt här i landetny metod, glättadt på ena sidan.

Filharmoniska Sällskapet.

s:te

populära V^onserteri
Va 8 e. mTisdagen den ii Oktober kl.

Societetshuset

Program
Ouvorture till La Patrie" Bizet

Scherzo ur BHidsommarnatts-
drömmen" Mendelssohn

Elegie, för stråkorkester Tschaikowsky

Pliaeton, sinf. dikt Saint-Sains

Paus

Ouverture till op. Oberon" Weber.
G. Konsert (H. moll) för violoncell Servais

(hr. Ladislas Aloiz)

Paus

Mazurka (ny) Glazounow

8. Tuonelas svan (på begäran). . Sibelius
9. Björneborgarnes marsch

Den enda värkligt praktiska SKRIIOIASKIN
som finnes är

lIA 31MOJVD,
som skrifver såväl rysk som vanlig1 skrift

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsing-1ors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

Soda Göcfier för sä goét som
ingenting.

Bestupplagor af en mängd böcker, till-
hörande Wentzel Hagelstams förlag, realieras
intill den 1 januari 181)9 med 50 procents
rabatt och därutöfver.

Till oerhördt billiga erhållaspriser
lunda romaner och noveller af våramest fram-
stående och omtyckta författare samt en del
värdefull fackliteratur.

Hagelstams bokhandel.

BODEGA ESPANOL4
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut afendast äkta utländska

VINER &
SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

«AItMKI.ÄI>EIS,
Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatau '-'^^^HLarsson

MARIEBAD
Mariegatan 13

Serveras erkändt bästa bad af alla slag.
Förabonnenter stor rabatt Telefon 2027.

t^in och © e
Punschhandel

Tel. 2129Unionsgat.41

W. Poschehonow.

Uppseendeväckande
Nyhet!

Knickerbocker Braces
(Eleganta,) (Hållbara)

Sundhets-Hängslen
Utom det att de äro lätta

och bekväma att bära, för-
hindra dessa hängslen skul-

drornas afrundning och bröstets hopklämning samt
åstadkomma därigenom en vacker och rak kråpps-
håUning äfvensom underlätta inandcing. Oumbkr.
liga, förhvarjemänniska, såväl manlig som
Icvinlig.

Oskar Durchman.
Enda partiförsäljareiFinland. Mikaelsg. 1. Kirurg

afd. o- Droghandeln vid Salutorget

Utmärkt bårrenindsmedel!
»Doktor hornborgs fiårtinKtur"

0000
QOOO
0000

hindrar mjållbildning och OQOO
bärets affallande. 0000

Pris pr flaska 3 ntk. 0000
HBHHEinHHH0000

fe « g s

HARALD WASASTJERNAS Klo mstertandel, skilnadenj.

Uili ni ba välgjorda KaUtStbUkStämplar så bör
Ni beställa dem från

maliaéns nya Gravyrinrättning § Kautscbuk-
stämpelfabrik i miKaelsgatan i.

(Inneh. J. E. Walldén Älsta specialistilandet)
Gravyrarbeten af alla slag 8.8. StålStaitSar $f Stilar,

Eacksigell % Tärgstämplar,Dörrplåtar,numrerings-, Pa-
ginerings- $ Datumstämplar, Iwttryckspressar. - Hek-
tografer, Stämpelfärger <fe prima Märkbläck förlinnemärkning m. m.

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert Table "tfhote &ft la p-arta

Den musikaliske portvakten
Ur Musikaliska akademiensiStockholms

annaler

Vi sammanträffade i går med en be-
kant musiker, som berättade följande
lustiga passage.— Jag träffade i lördags kväll på
Opris min gamle vän Moberger, sade
han, och vi hade då ganska roligt ät
minnet af hans profsjungning iMusi-
kaliska akademien.

Moberger var prästson nere frånöstergyllen och bäst han låg iUpsala
och läste på kandidaten fick hanisig,
att han egde den utmärktaste sängröst.
Han brummade också väldigare än en
Ultuna tjur —

men Gud skall veta,
att inte lät det vidare vackert.

Emellertid beslöt han att öfvergifva
vetenskapen och egna sig åt konsten.
Beslut och handling voro hos honom
ett; och en vacker dag befann han sig
iStockholm för att utbilda sig tillope-
rasängare

Men först ville han genomgåen kurs
viå Musikaliska akademien och gick
dit för att anmäla sig. Inom ett glas-
skåp till venster iförstugan observerade
han en liten skinntorr gubbe.

— Mitt namn är Moberger och jag
skall bli operasångare. Men medhvem
har jag äran tala?

Jag är portvakthär, svarade gam-
lingen_— Jaså! vidtog den jättelike och
frispråkige studenten idet han förtro-
ligt klappade portvakten pä axeln —
sabla roligt att få göra er bekantskap
och genomgå skalan nedifrånoch uppät
ända till Fina Q.

Och så slog han sig iett längre
samspråk med portvakten, af hvilken
han fick reda pä alla professorernas
namn, heder och värdighet m. m.

Sedan uppsökte han vederbörande,
då dag oc'i timme för hans profsjung-
ning bestämdes.

Klädd i frack och hvit halsduk in-fann sig Moberger sålunda på utsatt
tid iakademiens hörsal, där åtskilliga
af musikens heroer voro församlade.

Stolt och tillitsfull uppsteg han på
estraden och framplockade sina noter._ En liten mager gubbe tog plats vidpianot för att ackompagaera, och Mo-berger sjöng, så att stockar och stenar
kunnat röras till gråt. Han ville bril-jera med sin kraftiga stämma, och det
lyckades sä excellent, att åhörarns sä-

IFotografiska Handels- och Fabriksaktie-
bolaget i Finland Helsingfors.

MFotoffraAska artiklar
001 l

Fonoffrafer.
kerligenönskatdetdehatthundulliöronen.

Efter väl förrättadt värf steg Mober-
ger ner på golfvat och gaf sig isam-
tal med höga vederbörande.— Gamle Ravaillac, utbrast han
plötsligt läggande armen kring halsenpä den lille gubben, som ackompagne-
rat honom —

här märker man, tam
phan, att man kommit raktkäpprätt in
i musiken. Till och med den här lille
ursaorken ackompagnerar ju som en
ängel, fint musikaliskt och konstnärligt.
Ja, si det hade jag dä aldrig kunnattänka mig! Allesammans, från den
lägste till den högste, ha musiken sä
att säga på sina 5 fingrar. Gamle he-
derlige portvakt! Jag hälsar dig å
tnusernas vägnar !

Den lille gubben såg mycket gene-
rad ut vid detta kamratliga tilltal, ochprofessor Cronhamn utbrast:

Min bäste herr
Det är pro-

fessor Behrens, som ackompagnerat er.

—
Professor Behrens, utropade den

närsynte Moberger. Åh tusan! Och
jag som trodde att det var portvakten,
med hvilken jag här om dagen hade
nöjetgöra bekantskap nereiförstugan.
Errare humanum est, som latinarn sä-
ger. Men det var dä själfva f— n,
ursäkta mig, hvad herr professorn är
lik portvakten. Precis aom det ena
bäret det andra.

De båda gubbarne voro också värk-
ligenmycket likahvarandra. Men huru-vida professor Behrens var iörtjust öf-
ver förväxlingen eller ej, förmäler ickehistorien.— -Nä egde Moberger de nödvän-dig^ förutsättningarne tor att bli opera-
sångare ?— Ja, inte vet jag. Ett faktum ärdock, att han livarken genomgick aka-demien eller kom in vid Operan, utanöfvergick till helt andra värf.

(Ur Hvad nytt".)

[GLfVEUND
är den bästa velocipeden

SuiTiTstr öm's



AXEL PIHL6REN Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
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A. V. Eklund & C:o.
Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager af
Viner & Spirituösa

billiga priser

Besök! Besök!

Hennes' Sa lik 1
Alexandersgatan 19 Hagasundsgatan 2

subbassementYåningen. T^ufyudingång
från fjagasundsgatan.

Försäljning af alla slags mairva-
ror, frakter, konserver, m. m. till moderata
priser

Saluhallarna öppna: Helgfria dagar 7
f. m 10 e. ni. Söndagar 7- 9 f. m. och
6—lo e. m

Besök! Besök!

3*

ffjffnf m
Finska

Järnsängsfabriken,
Enda Specialfabrik iFinland for

JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexaiidersgatan50.

EMIL REHNBERG.
OBS.! Fullständiggaranti.

k*Ji*,*ifc*iiMJ

FLOR
(från Paris)

stort sortiment från 50 penni.

Tyller, Sidenblusar, Kravatter,
Fichus, Corsetter, Handskar,

Chiffon, Crep, Sammet,
m., 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
affäriärade damers ochkunders åtanke!

Konrad Björkegren
Hagasundsgatan 2. Hennes hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

WfWfWfWf

"lT Champagne

j3 Mont de Bruyére S,
,$ säljes iminut hos de flestaHerrar handlande.

Serveras å alla större hotell & restaura- ö*
itioner. Partilager hos s-
o Ernst Tollander. £"

SB S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

1

"!" ■■ ■■"' .
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Nytt lager

för säsongen inkommet
O. Öländer

C. E. LINDGREN's
Borst- cfc? Pensolfatorili.

Ködbergsgatan i), . BUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus.

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

C E. LINDGREN.
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000000000 Gr.F.Stockmanns Velocined-denot.

Swift" Velocipeddelar oBorgå-Porter.
tillbehör istort

CVällagrad. urval!
Välsmakande

o
(A

i"
CD
tf>

Quadrant"
—

-^^H
Durkopp" IL^: J

Nordstjernan" l^^^^S Egen reparations-Efterfrågad,

Omtyakt värkstad 7?
fä000000000 N22BJ♥♥***♥****♥♥#**' v************** Helsingfors, Bergpratan 10

I

£
i

Samßrini sfiestaurant
Fråga efter och rök
Cigarren

till
La Manola,

Wilhelmina,
La Flor,

£1 Sigero.
Flo ida.

La Oonstillidad <3tiya
3.

OBSFred. Edv. Mkherg's
Cigarrhandel

52. Alexandersgatan 52. OSKAR ALEXSIZ.

2

Varieté i seklets slut

Fröken Anna Hofman på Sveateatern
i Stockholm förstår sig bra pä sinpu-
blik.

Den gyllene ungdomen i salongen,
som icke längre har rätt att samtidigt
dela sin uppmärksamhet mellan glaset
och de sköna pä scenen, utan måste
fröjdas ät det ena på sin tid och det
andra på sin, är desto anspråksfullare;
groggarna under mellanakterna tagas
starkare än förr; de sköna pä scenen
måste vara skönare än förr: det skulle
kunna vålla fröken Hofman bekymmer.

Men direktrisen är, som sagdt, situa-
tionen vuxen

Var det inte hon, som införskref dea
skönne Dagmar Hansson? Och nu har
hon presenterat för publiken den ännu
skönare Fräuiein Annie Adameit.

Fröken Annie är bedårande. Hon
är, skulle jag tro, på sin höjd tjugu år.
Hennes gestalt är gudinnelik, hennes
ögon blänka som stjärnor under den
skönt formade pannan, som krönes af
ett blondt här med den allra delikata-
ste färgskiftning och arrangeradt med
den mest raffinerade enkelhet. Hennes
juveler äro assurerade för 150,000 kro-
nor, och hennes toaletter äro präglade
af en utsökt smak. Någon stor sån-
gbrska är icke fröken Adameit, men

hon kvitlrar behagligt och musikaliskt
med sin lilla ljufva röst — kvittrar
visor, som äro alldeles lagom uppslupna.
Hon sjunger i supégrägt och försmår
helt och hållet koketteriets gröfrehjälp-
medel: att lyfta på kjolen och sprattla
med benen synes åtminstone på scenen
icke falla henne in.

Den vackra Adameit har visst re-
dan här iStockholm åstadkommit våd-
eld i mänga hjärtan, och det lyser
praktfullt rödt frän de ståtliga blom-
ster-offer, som bringas henne b.varje af-

Den nya varietéförordningen har åt
våra stockholmska varietéter gifvit ett
drag af stillsamhet, som skarpt sticker
af mot forna tiders stojande, punsch-
bemängda fröjd, men som är alldeles
iöverensstämmelse med dagens mode,
som älskar det stillsamma och raffine-
rade. En riktigt modern chanteuse
francaise uppträder med kjol, som när
golfvet och med symbolisk frisyr, samt
sjunger betänkliga visor, ackompagne-
rade med få och enkla gester. „Genre:
Yvette Guilbert". Naturligtvis har frö-
ken Hofmans varieté också en repre-
sentant för den genre, mademoiselle
Manette", som dock icke synes bereda
publiken någon synnerligen stor glädje.

Mera gouterade äro då mr Nivins
apor, som kunna åka velociped och äro
underbara akrobater. Ett par spanjor-

skor med starkt utpräglad österländsk
typ dansa till publikens belåtenhet, et-
ter hvad det vill synas. Själfklart att
åhörarna också äro ytterst förnöjdaöf-
ver de komiska duetter, som sjungas
af direktrisen och hr Thoraldson och
som isynnerligen höggrad besittaden
enkla och lättfattliga stil, som är så
utmärkande för vår inhemska varieté-
diktning,

H. N

-«^ ♥+-

Notlser.
— Programbladet kom-

mer att, såsom vi tidigare medde-
lat, under instundande säsong hvarje
representationsafton utdelas gra-
tis af bladets egna kolportörer
utanför svenska teatern,
hvilket alla teaterbesökare benäget
behageda observera.

— Musikfesten i Bergen kostar
garantitecknarne (55 proc af de teck-
nade sommorna

— Gästspel af Eleonora Duse.
Utom Jane Hading tyckes äfven Eleo-
nora Duse i vinter komma att besöka
Skandinavien. Hon börjar den 1nov.
iNeapel en turné, hvilken äfven kom-
mer att beröraKöpenhamn, Stockholm
och Kristiania, efter att först ha stan-
nat iKairo, Alexandria, Athen, Nizza,
Paris, Amsterdam och Haag. Reper-
toaren är „Hedda Gabler" och E«
dockhem", „Prinsessan af Bagdad"
samt ett skådespel af Marco Praga.
Impressario är hr Schiirmann.

Enligt denna marschruta börfru Duse
i januari inträffa iStockholm.

— Ä Neues Theater iLeipzig
uppfördes operan ;,A Basso Porto"' at
N. Spinelli, libretton af Chechi (förty-
skad af L. Hartmann) med god fram-
gång. Mer än den delvis krassa hand-
lingen slog musiken an, i synnerhet i
andra akten. Förspelet till tredje ak-
ten me' det anslående violinsolot må-
ste bisseras. — Den komiska baletten
nSaltarello, der htipfende Preier" af'
Saint-Léon har efter mångårig hvila
äter uppförts. Stycket väckte delvis
lifligt bifall.

-4~» "+-

t o gi^af ■ a teller.

Le milleur et le slus cher de tous les Rhum

j*fyum §i QtiPuisfosk'
Största urval

TH. WULFFS
k RitmaterialieliandelPappers-

N. Esplaiiadsratan 455.
Midternot Nya Teatern

Telef 2450.billiga priser
i Välförsedt lager! Billiga priser!

£lasmaöasincf
Mikaelsgatan 3.
vid Sidornwska affären Ledig annonsplats.
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W:m, EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinhande!. Älexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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Brefpapper■IIrikhaltigaste lager af utländska och inhem-
ska sorter, linierade och olinierade.

Firmatrycli utföres billigt.

Dahlbergs Pappershandel
Alexandersgatan !5.iilii fITT",,j^rfj"^^T>^*fly *̂^Kll?^f --^jdN^^"^ll'j^*'^^T^^'^^VT^*"^^if^r

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester
Geschwister v. Bugånyi.

Söndagen den 9 Oktober 1898

Pro g* ram.
1. Bairåk Marsch
2. Ouverturez.Orpheus ind.Uuterwelt"
3. Avs der Wienerstadt, Walzer . . .
4. Marsoh-Potpourri
5. Hast du micli lieb? Lied

(Piston solo.)
6. Ouverturez.op.Die Stummev.Portici"

7 Phonographen-Walzer . . .
8. Wiener Volksmusik, Potpourri
9. Schön Liebclien, G-avotte. .

10. Am Wolfgangsee, Polka frnc..
11. Frilhlingsständchen....
12. :s Volk lebt, Polka schnell .

Auber

Ziehrer.
Komzak.
Döpfl.
Schrammel,
Lacombe.
Slavik.

Program
1. Jubileums-Marsch
2. Beiden Savoyarden, Ouverture
3. Donauweibcien, Walzer .
4. Potpourri a. d. op. Faust" .
5. Wie mein Alm'l 20 Jahr,Lied

(Piston solo.)
6. Banditenstreiche, Ouverture

7. Weana Mad'ln, Walzer . .
8. Fur lustige Lent, Potpourri.
9. J'y pense, Gtavotte . . .10. Ois u. Träns. Polka mazur.

11. Zapfenstreich. .....
12. Leichtes Blut, Polka schnell

*
INTYG. >}J

Ett mig tillsändt munvatten »Stomatol".\f/ hvars sammansättning är mig bekant,har jag y*
VåV undersökt med hänsyn till dess inverkan på tj>
jl' olika septiske och andra sjukdomsalstrande I*.
V/ bakterier, hvilka städse eller vid kända till- W
WåV tallen förekomma i munhålan.
.:!' Dessa undersökningar gåfvo följande re- :I^V/ sultat: W
<i'j 1) Kolerabakterier, dödas fullständigt vid «V
"I- 5% Stomatol i vatten, på 1 minut, af
\f/ 3% Stomatol på 3 minu-ter. 1% Stoma- W
Wi> tol hindrar ibetydlig grad dessa bakte- y|V

riers utveckling.
\f/ 2) Imunhålan förekommandes. k. Mullers y/ii'J komma-bacillerdödas fullständigt af3% CIV
?/. Stomatol på 2 minuter, af 4% Stomatol VS.
\f/ på 1minut. yr
ii'J 3) Tyfoidfeberbakterier dödas efter 3 mi- Wå>
}f nuter vid3% Stomatolhalt. 3% Stoma-
\ / tol hindrar tydligt bakteriensutveckling yf
t > efter 1 minuts inverkan Wå
:' 4) Tarmbakterien(Bacterium coli) dödasaf rV
\ f 6% Stomatol fullkomligt efter4minuter. \f/
\ 'i 4°/ 0

— 5% Stomatol hindrar tydligt efter CIV
;
'

2 minutersinverkanbakteriensutveckling. V/.
\f 5) rriedländerspneumo-bakterier,dödasfull- yf
t > ständigt vid 4% Stomatolhalt efter ll,^ ii'å
J' minuts inverkan. 5%, Stomatol dödarliv
\|f denna bakterie på 1 minut. y/

6) Orange-gul Sarcina, dödas af 5% Stoma-
llf tol på 2 minuter.
\f/ 7) G-ula septiska streptokocker, dödas af \ff
SJV 6% Stomatol på 4- minuter. W 'i:!' 8) Hvita septiska streptokocker, dödas af T.\f/ 5% Stomatolpå 3 minuter. \ /
WÉV 9) Difterie bakterier, dödas af 5% Stoma- 'i
"Iv tol P^1 1 minutiaf 4% Stomatol på 1V3 c\|/ minut. \ "
tji 10) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- tfV
Jlv matol fullständigtpå 2 minuter.\*/ Resultaten af dessa försökvisa, att kon- \ff
WJV centrerad Stomatoli4%— 5% satt till vatten iJVyj.j 8-r ett verkligen godt desinfektionsmedel.
\ff Angifna försök hafva af mig verkställts \|/
£|if med professor Afanasjeffs tillåtelse i hans iti
yj. laboratoriumvid kliniska institutet.\ff DoktorM. A. Raskino. \?/
Mf S:t Petersburg den 26 Juni 1898.
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PrenumeFeFa
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Prenumerationspriset för säsongen
(sept.— maj) inklusive hembärning

FmJk S:

per månad 75 penni

Annonser emottagas å Programbladets
kontor Mikaelsgatan 1, 2 tr. upp (L'Urbaines kon-
tor) kl. 12—4, tel. n:o 13 57

(öi wM gg)
® Franska Lifförsäkringsbolaget g
t L'URBAINE, 1

Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. ff)
<§| Garantifonden: 98 miljoner Frcs. g§§)
«S Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- &h
*■? ringar af alla slag. Genom samarbete, med
(V® sjuk- och olycksfallförsäkringsbolaget l/Ur-
(Äfö baiue et la Seine beviljas de försäkrade vid |gS)
;*■? sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, Jj^
(jJäl hvilka fullkomligt säkerställa såväl (len for- %£#
$fö säkrade och lians familj, som ock de per- fg)j

söner, med hvilka han står iaffärsförbin-
@ delse för den oundvikliga förlust, som en *&/)
(f«| sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- |g})

ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter-
skänker nämligen, såsom allmänt bekant,

(g& premierna för hela sjukdomstiden och utbe-
talar 3/4 af kapitalet,' om sjukdomen är obot- g^(^ lig och resten vid dödsfall.

Bolaget LTrbaines försäkringar äro
därför särskildt att rekommendera för her-oss rar affärsmän, då det gäller att säkerställa 5^

(gfö större affärsföretag genom lifförsäkring, gftj
S? emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- ".

»^ samma störingar svårare sjukdomsfall all-
tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- |gj)

s£» ges- och förlagsman stora förluster. W
För dessaväsentliga fördelarerfordras

'SSij icke några extra premier utan endast att 00)
psg den försäkradeafstår från den årliga vinst-
iJS» andelen. SÄ 1

Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1 |g))
É öar/2?oii éinorring. J
mm&mmm

Ischpold.
Offenbach.
"W agner.
Seidenglanz
Bohm.

ii
52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester
Geschwister v. Bugånyi.

Måndagen den !0 Oktober 1898

Ertl.
Offenbach
Strauss.
Gounod,
Zeller.

Suppé,

Ziehrer.
Komzåk.
Eilenberg
Ziehrer.
Tungmann
Strauss

iiiy. Ludv. lartwall. 1
Mineralvattenfabrik i

Helsingfors, Alosardorsg. 26.
Telefon 169,

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

BH

Röli
Sadu å 20p:i

E/vira å 15 o-i

Wilhelmina å
15 o:i

hos

Jacob Remeke

per telefon N:o 13 57 kl. 12-

Fredr. Edv, Ekberg.
Bageri&Konditori.

'tE

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester
Geschwister v. Bugånyi.

Tisdagen den 11 Oktober 1898

Program.
1. Domer Marsch Ziehrer.
2. Ouverturez.op. „Wenn ichKönigwäre"Adam.
3. Schlittschuhläufer,Walzer ....Waldteufel.4. Wien mein Sinn, Potpourri....Rafenstein.
5. GuteNachtdumeinherzigesKind,Lied Abt.

(Piston solo.)
6. Ouverture z. op. »Baimond" Thomas.

7. An d. schönenHattenDonau,Walzer Strauss.
8. Bunte Blätter, Potpouni Fischer.
9. Pizzicato a. 81. »Sylvia" Delibes.

10. Nachtschwalbe,Polka frnc Ziehrer.11. Chari-Wari Klein.12. Schluss Galopp Fahrbrech
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