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/BAD\/CENTRALA
/ Tarmlufts- och \/ Basängbad rekommenderas. \

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 23 Fredagen den 28 Oktober
ANIEL NYBLIN. FOTOGRAF, Fabiansg*. 31.

SVENSKA TEATERN.

Fredagen den 28 Oktober 1898
7,3(« e. m.

Soéfßöpsförasiäilnin^.
..»/rtr i '%,,..

3:dje gången

Bemrli Miililli.
Skådespel i3 akter af José Echegaray,

Personerna

Marquese de Alvarado
Hr SvedbergBernardo Montilla

Don Enrique Hr Stavenow
Don Gonzalo Hr Malmström Fru Katri Rautio
Donna Montilla Fru Eliasson

Salome" iJohannes".Donna Alvarado Frk Lodenius
Donna Julia Frk Paldani.
Carlotta Fru Lindh

En betjent Hr Karlsson

Handlingen försiggåriMadrid

Börjaskl. 7,3o och slutas omkr. 10 e. m SUTOSTEOMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

SKÅNB", Brand- & LiiförsäkrjDgsaktiebolag:

Middagskonsert 1
frän kl. V24— V26 e- m. AT W1cnei IJUinu/Kt^>lCln-

Georg Wikströms skrädderi
Östra Henriksg. N:o 1.

Lagret är stort och väisorteradt.
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisenberäknasmyk-
ket moderata.

1898.

SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Lokak. 28 p. 1898

Johannes.
Murhenäytelmä s:ssä näytökses^ä (6:si kuvaelmaa ja proloogi.)
Kirjoittanut:Horman Sudermimn. Suoment. Irene Mendelin*

Henkilöt

Herodes Antipas, tetrarkka Galileassa Axel Ahlberg,
Herodias Kirsti Suonio,
Salome,hanen tyttärensä....
Vitellius, Syrian legaatti ....
Merokles, PnMa. \ Herodes Antipan

Katri Rautio.
lienjaminLeino.

fEvert Suonio.
<Knut Weckman.
(lisakki Lattu.

Johannes, kastajaksi kutsuttu .
■Tosaphat,"j
Matkfe rhänen opetuslapaiaan
Manasse, j
Jael, Josaphatin vaimo
Hadidja,palvelijatyttö linnassa.
Mirjam,
Abi, ( Salomen leikkitovereita
Maecha, J

Kaarle Halme.
(■Oskari Salo.IPietariAlpo.
')Emil Falck.
l,Hemmo Kallio.
Olga Salo.
Hilma Eautanen.

CTyyne Finne
\\A\\\ Högdahl,
tsirkkaHerlzberg.

Mesulemetli, kerjäläisnainen

Jö?abai } farisealaisia. . Mimmi Lähteenoja.
/Adolf Lindfort.

Eliakim, "I
Pasur, \ Jerusalemin porvareita
HachmoniJ
Simon Galilealainen .

/Eino Salmeia.
/ TaaviPesonen.
(.Onni Savola.
Alexis Rautio.

2*n ( £ a'ilealai-nen'
Halvattu.

/Otto Närlii.
\TaaviPesonen,
Otto Närhi.

i-n )roomalainen sotamies /Knut Weokman,
VEvert Suonio.

Vanginvartia
]^ni^\emU^meh]^^iäi^u^^ö^^h^^^3etPääsiäia

juhlalle vaeltajia. Roomalaisia sotamiehiä. Pappeja.
Linnan palvelijoita ja palvelijattaria.

Aika: vuonna 29 j. Krist.
Tapahtumapaikka: Proloogissa, Kallionkorpi lithellä .Terusale'

mia. l:ssä,2:ssa ja3:ssa näytökaessä Jerusalem, 4:ssä ja
s:ssä muuan kaupunkiGalileassa.

l:n ja2:n sekä 4:n jas:n kuvaelmain välillä lyhyetväliajat.

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

G. F. CARLÄNDER.

Alia aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m
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Jacob £jttngqpists ?otografisKa Htelier
fllcxandersg. 19 (inö- fr. I)agastmasg. 2.)

Utför omsorgsfullt och tillbilliga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. Celefon 2453.

SZ iae arbetar enligt nya förbättradearbetsmetoder■|SFÄSSaS använder de mel;jTPorntaoch

W snabbt arbetande instrumen la er hv< je por

utsåldaUll P*«>endo t*°
(midt emot Kapellet)

111 Strandberg.

Bodega Andaluza
N:o 28 Unionsgatan N:o 28

Servering af uteslutande äkta naturviner,frukter,
\ läskdryclzer m. m.

MAGASIN HU NORD.
Ellen CammelinsAXA LINDHOLM %U\ Afiißj»i«'«

Garn & Stéckningsaffär___
q,

_
7 *^ 0 ff jRt■

Alexandersgatan 7. T. 638
OBS.! endaspeciajafrär^^

V. Henriksgatan 18.
Filial: St. Robertsgatan 2

jttar Ijuslodnlngar fot onslutning till H:fors Elekt. A. B. Rekommenderar sitt välsorterade
laser afTeSeforaledningar1,

RingSsdnseigac etc, etc.
(rån la-

Begär Ullgarner & hemstäckade
Akta

Uiner och spjntuo^
direkt importerade trän uwuj

Hjelt & Lindgren.
Unionsgatan 1(.

väl ocl erkänd* billigaaS.
-

I"" S, rnascri.il apparater
alltid kcstnadsförslago. pruku

någon aiilHSgill"^l

stAhlbergs jltelijer.

YHevaror.
"""" -rv^o^NFTI- å TTT Fotografisk Atelier.

C IP iIiCJii^i. .iLP'i^-ÄXi Porträtter ivisitkortsformat å € mlz, pr duss

J.H.Wickels
VIMANDEL.

ÅRRÅKS PUNSCH,
prisbelöiit med guldmedalj vid många,
utställningar. Högsta utmärkelse lie-
derspris d'honneur) vid ut-
ställningeniBordeaux 1895.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

yifo/ra Esplanadg. 37. Telef 1727,

Välsorteradt lager, billiga priser,

Hnfvuddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.

Ensamförsäljn. af Jouvins & O:o's i
Grenobie världsberömdahandskar.

N. Esplanadg.
(Catanis hus.)
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Brudslöjor
kransar, band. spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval hos

Firma H. Ellmin
9 Alexandersgatan (.t.

CliMerfsliils
Smörgåsaffär

Michaelsgatan. 2 Telef 4 91

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt

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

Nålar till alla slags stickmaskinei
Wiborg, Alexanäersg1. 27
Åbo, Slottsgatan, 27.
Helsingfors, Mikaelsg. 2.

TH. NEOVIUS.

S 3aj o. ess -g -c=3
*

c/D ,_;s ri "«

fe "^
ga

Leppakoski Pappers KS
tillverkningar:

Omslagspapper
Karduspapper

Makulaturpapper
och

Trämassepapp
.■säljas till billigapriser ai brukets ombudiHelsingfors

0. 3. DaDlberg.
Alexandersg. 15

OBS.! Pappret tillverkas enligt här i landet
ny metod, gl&ttadt på ena sidan.

Filharmoniska Sällskapet.

11:te

populära V^onserleri
Lördagen den 29 Oktober kl. lfa 8 e. m

Societetshuset

Program
Ouverture till op. Eouslan och

Ludmila" Glinka,

Vals-suite (ny) Aloiz

BeethovenVariationer, för stråkinstr
Scener ur Die Walkiire" Wagner

Lalolun iil, liii yiiiliiin iM^^^^^^^^W
Prélude, — Allegro maestoso
letermezzo. Allegro vivace.

(Hr Georg Schneevoigt.)

Paus

Eallett-suite Glazounow
I'réan.but Marionettes Pas daction

Danse orientale Polonaise

a) Andacht <Popperfor violoncel
b) TarantelJa

(Hr. Georg Selineevoigt.)

Gavott Bach

HalvordenBojaremas intågsmarsch

]>n enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN:,i

som skrifver såväl rysk som ranlia1 skrift. I
Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

uenerfuägénte^fo^Fi^uid & Skandinavien. I
IBWWBBBB^BgmiHIIIIiimiHBamMBWffiaBIMiBaBBBMB

Sioéa Böoßer för så goél som
ingenting.

Re^tupplagor af en mängd böcker, till-
hörande Wentzel Hagelstams förlag, realieras
intill den 1 januari 18!i9 med 50 procents
rabatt och därutöfver.

Till priser erhållas
lundaromaner och noveller af våramest fram-
stående och omtyckta författare samt en de]

värdefull fackliteratur.

Hagelstams bokhandel.

pnnFfU F.SPANOIA
Försäljningipartioch minut afendast äktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

BABITKLÄ» eb«
Beställningar emottages,

Mya Basgarderoben
2 Mikaelsgatau 'J^^HLarsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

fmnbadstu, karbad, halfbad
■■terpenfcinsångskåp.srrvcrnr Tmsta^^tallbarsbad, sprit- o

Telefon 20 27

i(åln och © m"
Punschhandel
Unionsgat 41 Tel. 2129

W. Poschehonow.

Ää| Uppseendeväckande

Knickerbocker Braces
jfFjSfe^fNlj|FR1 (Eleganta) (Hållbara,)

fff Sundhets-HänasleEl
Utom det att de äro lätta

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

drornas afrundning och aröstet
ikomina liangenom en vacKer oon nia. kräpps-

|hiiiliiins äfvonsom underlätta inandning. Oumftär.

I liga förhvarje människa såväl manlig som
kvinlift.

Oskar Durchman.
Enda partiförsäljareiFinland. Mikaelsg-

afd. o 'Droghandeln vid Salutorge
Kirurg

I öfmärw bårreningsmeael!
»Doktor hornborgs fiätiinKtur"

SQ©©" binörar tnjällbildnins och @©OO

Hill! i^l hUt välgjorda KaUtSCbUKStältiplar >:i bi
Mail ill l/d Ni beställa dem från

Randens nya eravyrinrättnincs % HautschaK
stämpelfaönK i mikadsgatan i.

(Inneh Walldén; Älst specialistilandet)
Gravyrarbeten af alla slag ss. Stålstansar $ Stilar,

Eacljsigell $ Tärgstämplar,Dörrplåtar, numrerings-, Pa-
ginerings- $i Datumstämplar, l)vittryckspressar. - Hek-
tografer, Stämpelfärger & prima Märkbläck för linne-
märkning m. m

o ®
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Finska teatern

Sadermanus „Johannes"

Den 15 januari innevarande år upp-
fördes pä Deutsches Theater iBerlin
Sudermanns nya stycke „Johannes". Ut-
förandet motsägs iBerlin med största
intresse, hvartill väl äfven den omstän-
digheten bidragit, att censuren först
förbjöd dess uppförande i det prote-
stantiska Preussen. Först sedan man
i det katolska Österrike icke funnit
nygot för religionen anstötligtiSuder-
manns stycke, gaf censuren i Berlin
med sig, äfven om Sudermann fått med-
gifva strykandet af nägra repliker.

Sudermann, som förlänge sedanupp-
hört att vara nägon revolutionärskrift-
ställare, har idetta skådespel als icke
velat anfalla vare sig den kristna le-
ligionen eller dess stiftare, utan han
har tvärtom diktat ett storartadt, vär-
digt, af det djupaste allvar buret för-
härrligande af frälsaren. Visserligen
uppträder icke denne själf i stycket,
men han är dock sä att säga handlin-
gens andliga medelpunkt, och ju längre
det lider mot slutet af stycket, desto

märkligare känna vi hans hemlighets
fulla närhet.

*
Splittradt isekter, förstenadtaf döda

bokstafstjänster, andligt nedbrutet af
prästernas och politiskt af romarne, bi-
dar det judiska folket med djupt be
kymmer och med trånanda längtan sin
Messias. Den romarne icke slå, den
slår lagen". Imästerligt framkastade
folkscener karaktäriserastidsanden. En-
dast predikaren Johannes (hr Halme)
röst iöknen ljuder; på döparen riktas
alla blickar. Men han vet, att han
icke är värd att upplösaden mästarens
skoremmar, som skall komma etter
honom.
Ihonom leiver bilden af den ljuse

ynglingen, som han döptiJordan, men
hans lära känner han ännu icke. Mäk-
tigt predikar han mot tidens missbruk,
han uttalar ljungande straffdomar öfver
prästernas fördärf, men han vet endast
att rifva upp sår, icke att hela. Hans
profetdöme är ännu endast ett uttryck
af hvad judarne då hoppades och vän
tade, hans Messias är ännu en judisk j
folkkonung, som skall komma iglans
och prakt med svärdet draget öfver
sitt hufvud.

Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-H
bolaget iFinland Helsingfors.

Fotog-ra&sMa. aréålsl&rI
oci. Jj!1

3T033.Offra,£e3r«

Då ljuder i hans öron for törstai
gången läran om kärlek. Djupt ska- j
kad förnimmer han budskapet, men den
som uttalat ordet, Simon från Q-aliléen
(hr Rautio), försvinner man att släcka
den gnista, han slungar in i Johan-
nes' själ.

Frän denna stund blir den starke,
straffpredikande profeten svag och osä-
ker. Han tviflar få sig sjalf och fol-
ket på honom. Och just nu behöfver
det hans ledning som bäst. Ty Hero-
dej (hr Ahlberg), vill offentligt visa
sig i templet med flerodias (fru Suo-
nio), sin broders otrogna maka; han
vill skända helgedomen i hela folkets
åsyn. Och folket kan ej tåla ett så
dant lagbrott. Om Herodes vågar det
oerhörda, då skall det judiska folket
stena honom och den oärbara kvinnan,
och Johannes skall gifva tecknet därtill.

Men profeten är upptagen af andra
större frågor. Han söker gaUléern för
att af denne vinna klarhet och närmare

lära känna Jesus' at Nazareth lära.
Och galiléern, som han finner, förkun-
nar för honom kärlekens ord. Och
Jesus lärde: Älskeu edra ovänner,
välsigoen dem, som eder banua, bedjen
för dem, som förfölja eder".

Herodes har vågat det oerhörda,han
har visat sig med sin mäträss i den
Högstes hälgedom. Men stenar i alla
händer skall hämna det fräcka lagbrot-
tet. Johannes behöfver endast göra
början. Iängslig förväntan äro alla
ögon riktade pä honom. Men han står
försjunken i tankar på tempelrrappan
och syr.-es knappt vet» af, livad det är
träga om.

En yngling trycker en sten i hans
hand.

Tag stenen", hviskar han.
Och då Johannes mekaniskt tar emot

stenen utan att göramin af att kastaden, säger yDglingen:„Kasta stenen!"

gleyelånd"
är don bästa velocipeden.

HARALD YVASASTJERNAS Blums terhandel, s RIUUJ^B£J.

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

Sundstr Ifin^s



Aj(EL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch Guldmedalj i Paris 1889.
A. V. Eklund & C:o.

Skilnadsgatan 19. Telefon 3io
Välaorteradt lager af

Viner «fe Spirituösa
billiga priser

Besök! Besök!

Hcrmes
A/exandersgatan 19 Hagasundsgatan 2

subbassementYåningen.
från T?agasundsgatan.

Försäljning af alla slags matva-
ror, frukter, konserver, m. in. till moderata

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

6—lo e. m

Besök! Besök!

priser

£ m

■-^«Tr7^""TiDiT TT5

G.F.StoGkm&niks Velociped-depot,OOOOOOQOO *««***#*s**#*"; a tr^
Swift"Borgå-Porter.

Quadrant"
Vällagrad. Diirkopp"

Välsmalcande
Efterfrågad Nordst]ernan"

m. fl.Omtyckt

'Ns2Bf©©©©©©©©© *$9;*4>*s*¥*4>4>ss#

&am6rini cffiestaurant. ffcfium §i C^sto^e.
Fråga efter och rök Största urva!
Cigarren Gla§¥aror i

till billiga priser
la ftaäola,

Wilhelmina,
La Flor,

Ei Sipero.
Flortda.

La SJoßistiilieiad
glasmagasinet

3. Mikaeisgatan 3.
vid Sidornwska affärenOBS

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFiniand for
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.

Betydligt billigare än deutländska,
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständiggaranti.

TM)tÉåtäM,m

(från Paris)
stort sortiment från 50 penni.

TySier, Sidenblusar, Kravatter,
Fichus, Gorsetter, Handskar,

Chiffon, Grep, 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
affäriäradedamers och kunders åtanke!

Konrad Björkegren
Hagasundsgatan 2. Hennes hus

(snedt emot Brandkårshusef.)

"£" Champagne

3 Mont de Bruyére r.
,q säljes iminut lios de flesta Herrar handlande.

Serveras å alla större hotell & restaura-
*

tioner. I'artila^er hos ("*

o Ernst ToSlarcder. £
S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. 7^

c

i

<^

för säsongen inkommet
O. Öländer

C. E. LINDGRENS
Borst- cfc Ponselfatorils.

Eödbergsg-atau i). BUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelöntatillvärkningariparti ochmi-
nut till bilJigaste priser. Återförsäljare erhållahögrabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

G. E. LI^OEKEi,

Det svar, han väntar, kommer ho-
nom irätt tid till del:

Gå och säg Johannes, hvai du sett
och hört! De blinda se, de lama gå,
de spetälska blifva rena, de döfvahöra,
de döda stå upp och förde fattigapre-
dikades evangelium."

De fattiga,, sa han".
Ja, så sade han".
Men han sade äfven något annat:
„Salig är den, som icke förargas i

mig".
Dessa ordhade icke Johannes' sände-

bud förstått: Men Johannes förstod det.
Jag har förargat mig i honom, ty

jag erkände honom icke... Ur ingens
man får ordet skuld ljuda, endast kär-
lekens ord. Men jag har predikat en-
dast mot edra synder. Därför hade
mitt rike ingen varaktighet och min
röst har blifvit tystad. En tron, hvi-
lande på eldpelare, har kommit ned af
Mmmelen. Därpå sitter ihvita kläder
fridens iurste. Och hans svärd heter
„kärlek" och „barmhärtighet" är hans
stridsrop.

Modigt går Johannes till döden.

Bed mig", uppmanar Salomehonom
ännu en gäng. Men han ser leende
förbi henne.
,Moder, han ber mig icke".
Under det den hälft vanvettiga flik-1

kan bakom scenen i en vald, lidelsefull
dans på ett gyllene fat uppfångar Do- g

parens rullande hutvud och Herodes j
jämte den djäfvulskt leende Herodias
betrakta detta skådespel, höjas utanför
alt mäktigare hosiannaropen. Hosia-
nna, hosianna, judarnes konung!"

Och mäktig brusar folkmängdens ho-
sianna fram genom en förruttnad och
urartad världs praktgemak.

*
Dr Bergbom, har i uppsättningen och

instuderandet af ;,Johannesu rent af öf-
verträffat sig själf. Kostymerna äro i
detalj stiltrogna och delvis utomordent-
ligt praktfulla, och de många lidelse-
lulla folkscenerna utföras på ett sätt
som är minst sagdt häpnadsväckande.
Samtliga medspelande bidrogoock hvar
i sin stad till den storartade och öfver-
väldigande totalvärkan, som göratt in-
trycket af Suderroanns nJohannes" blir j
af en varaktighet långt utöfver stun-J
dens. Iall synnerhet presterar fru|
Katri Rautio ett glänsandespel som den|
unga Salome, som först brinner af ty-1
gellös lidelse för Johannes, men sedan
upphetsad af sin moder Herodias, så
mycket hällre begär Döparens hufvud
"som han försmått hennes kärlek. Sa-
lomes gracefulla dans vid Herodes gä-
stabud är mer än anmärkningsvärd.,, Johannes" å finska teatern är med
ett ord innevarande säsongs största suc-

ces och efter alt att dömakommer den
ock att blifva den varaktigaste.

— -^«e^-—

Notiser.
— JPTogrra.mbla.det kom-

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

— Åk. operan iBerlin gafs ny-
ligen af hofkapellet den första sym-
fonikonserten för säsongen under Felix
Weingartnersledning. Programmet upp-
tog ouverturen till K Oberon", konsert
i D-dur för stråkorkester af Handel
samt symfonierna iE^s af Mozart och
iB. At Beethoven.

1 |H| g^H B* "LM fåm %, %& H B If ■ ■

Fred. JEdv. Ekherg*s
Cigarrhandel

52. Alexandersgatan 52.

Då höjer sig Johannes ännu en gång
i fcin dystra storhet cch ropar med
stark röst:

I Hans namn, som ..."
Men just som han höjer armen för

au kasta stenen, låter han armensjunka
och hälft frågande undfaller det honom:„.. . som älskar...mig.. " dig."

Och stenen faller ur hans hand, och
ett dofc mummel går igenom folkhopen.
Horodes, legoknektarbemäktiga sig den
fallne profeten. Och folker ropar: ve,
ve!"

Det är en scen af underbar skönhet
och storartad värkan.

Döparens halshuggning med dess be-
kanta omständigheter motiveras genom
försmådd kärlekhos Salome (fruEautio).
Johannes, den ende man, till hvilken
hon kan skada upp, för hvilken hon
lagar i lidelsetull karlek, stöter henne
ifrån sig. Hennes kränkta stolthet -oh
hennes kärlek kämpa en förtvinadkamp
om härraväldet i hennes hjärta. Om
den store ödmjukt böjerknä förhennes
stolthet på de härda stenflisorna, då
skall kanske hennes kärlek förlåta ho-
nom.

Men den store böjer icke knä. Det
enda, han ännu väntar sig af lifvet,ar
återvändandet af det sändebud, lian
skickat till Jesus för att lråga honom:
»Är du den, som komma skall, eller
skola vi vänta någon annan?"

OSKAR ALEXSIZ. |
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*>"*«"#***♥*****"* Helsingfors, Berggatan 10

Le meilleur et le plus cher de tous les Rhum

immmmißmm TH. WULFFS
k RitmaterialiehandelPappers-

N. Esplönadgatan43.
Midtemot Hya Teatern

Telef 2450.

Mäifirserfi lager! BilSiga pris-ar!

9^9 'Vinhandeln ««««
ViShelmsgatan N:o 4,

är åter öppnad och tillhandagår allmänhetenmed se-
dan gammalt välkända varor.

L. V. Relander
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1| Brefpapper
s§jf rikhaltigaste lager af utländska och inhem-
|ij!| ska sorter, linjerade och olim I
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Prenumerera
pa

]riffllilÉl
per telefon N:o 13 57 kl. 12—4

Prenumerationspriset för säsongen
(sept— maj) inklusive hembärning

Fiak S:

per månad 75 penni

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

fWPiPffPfWfPIIWfP

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52

Helsingfors

i «»& i
® Franska Lifförsäkringsbolaget j|iLURBAINE,|
1® Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.
H Garantifonden: 98 miljoner Frcs. ||
H Bolaget meddelar fördelaktiga försak- gg,S 1
1E» :stä|® er, med liYilka han står■!afflarsforbin-
© delse för den oundvikliga förlust som en
m sjukdom och ännu mer en obothg sådan el- Ä
© ler en olyckshändelse medföra Bolagetefter-
(ft§ skänker nämligen, såsom allmänt bekant,g premierna för hela sjukdomstiden och utbe- m

Lar b/4 af kapitalet om sjukdomen ar obot-
(ÖJS Ho- Och resten vid dödstall. _ %£/j
!*Ö Bolaget L'Urbainos försäkringar äro gft,

,Virför särskildt att rekommendera för her-
© rai aftUrsn,ln, da det gäller att säkerställa %M större affärsföretag genom lifförsäkrng, m

emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-
® samma störingar svårare sjukdomstall all- g{J)
/>Cfe tid medföra och hvilka ofta nog bringa bor- @k

ges- och förlagsman stora förluster. ||@ För dessa väsentliga fordelar erfordras
kfe icke några extra premier utan endast att 0h
W den försäkrade afstår från den årliga vinst- J^® andelen. . .... , ,
(gfö Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg I m
'é Qarlvon g

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

ty TTWTV& yl.
3Y. Ett mig tillsändt munvatten »Stomatol'',
\|/ hvars sammansättning är migbekant, har jag y/
(kli undersökt med "hänsyn till dess inverkan på t|>}f. olika septiske och andra sjukdomsalstrande
\f/ bakterier, hvilka städse eller vid kända till- \"f
Wå> fallen förekommaimunhålan. iliyj. Dessa undersökningar gåfvo följandere-
V/ sultat: W
tfåV 1) Kolerabakterier, dödas fullständigt vid iå'4
}Yj 5% Stomatol i vatten, på 1minut, af J

'
\ff 3% Stomatol på 3 minuter. 1% Stoma- \ /
WIV tol hindrar ibetydliggrad dessa bakte- W >
yf. riers utveckling. ".

\ff 2) Imunhålan förekommandes. fe. Mullers > f
Wåy komma-baciller dödas fullständigt af 3% t V. Stomatol på 2 minuter, af 4% Stomatol '.
\f på 1 minut. Vf
ii 3) Tyfoidfeberbakterier dödas efter 3 mi-'

nuter vid 3% Stomatolhalt. 3%Stoma- W.
\ 9 tol hindrar tydligt bakteriensutveckling \fft 'i efter 1 minuts inverkan. t "i}' 4) Tarmbakterien (Bacterium coli) dödasaf

"

V/ 6% Stomatol fullkomligt efter4 minuter. \ f
W»> 4%— 5% Stomatol hindrar tydligt efter 'i
yf. 2minuters inverkanbakteriensutveckling. T

'
\ff 5) Friedländerspneumo-bakterier,dödasfull- \fik"é ständigt vid 4% Stomatolhalt efter IV2 \ 'iy/ minuts inverkan. 5% Stomatol dödar

'
\f/ denna bakterie på 1minut. \'/
KÉV 6) Orange-gul Sarcina, dödas af 5% Stoma- <ÉW
yf. tol på 2 minuter. W.
\f/ 7) Gula septiska streptokocker, dödas af \f/
Sjff 6% Stomatol på 4 minuter. Wåi
yf. 8) Hvita septiska streptokocker, dödas afVf 5% .Stomatol på 3 minuter. \ff
SXå 9) Difterie bakterier, dödas af 5% Stoma- tåW
yf. tol på 1 minut, af 4% Stomatol på 11/»I 1/»V/ minut.

"
\f/

iXf 10) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- WtV
yf. matol fullständigt på 2 minuter.\f/ Resultaten af dessa försökvisa, att kon- \ff
WtV centrerad Stomatoli4%— 5% satt till vatten feji

är ett verkligen godt desinfektionsmedel.
\f/ Angifna försök hafva af mig verkställts \f/(|> med professor Afanasjeffs tillåtelse i hans
yf laboratoriumvid kliniska institutet.
\f/ DoktorM. A. Raskino. \ff
tff S:t Petersburg den 26 Juni 1898. Mv

Firmatryclc utföres billigt.

Dahlbergs Pappershandel
Alexandersgatan 15.

Anj. MiHartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Alezaslersg. 26,

Telefon 169

Tillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.
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Sac/u å 20 p:i

Elvira å 1So-i
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Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Fredagen den 28 Oktober 1898

Program.
1. Japanischer Marsch
2. Obersteiger, Walzer
3. FranzösischeOuverture ....
4. Avs der Heimat, Mazur....
5. Mit der Mandoline, Cauzonetta .
6. Potpourri Pajazzo"

Bayer.
Zeller.
Keler Béla,
Strauss.
Tungmann.
Leoncavallo

ferssons
SficktnaskineFo

M^åu ijl\
Stickade varor såsom strumpor, damasker,

barnklädnin^ar, gosskostymer, damtröjor, underkjo-
lar ni. m.

Ullgarn iflere nyanser och schatteringar från
Fmk B:50 till högrepriser.

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

Th. Weovius.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Lördagen den 29 Oktober 1898

Program.
1. Orientalischer-Marsch .
2. Sirenenzauber, Walzer .
3. Ouverture ,Orpheus" .
4. Meerleuohten,Mazur .
5. Im Trtihling, Intermezzo
6. Repertoire,Potp..

Richter.
Waldteufel.
Offenbaoh.
Fahrbacli.
Jungmann.
Kaulicli.

Strauss
Fechner
Richter.
Kmoch.

7. Wiener Blut, Walzer . . .
8. Enfin seuls, Intermezzo .9. Auf der Wanderschaft, Potp,10. Schön Minnchen, Polka fr.11. Unsere Edelknaben, Walzer.12. Rrrraus! Galopp. . Ziehrer.

Langentreu.

7. Freudengrusse, Walzer Strauss.
8. Natalie-Gavotte Bicliter.
9. Pur das Herz u. Genxilth, Potp. . .Kotnzak.

10. Zäpperl-Polka Strauss.
11. Natursänger, Walzer Ziehrer.
12. Sturm-Galopp Muller.
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