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Utför omsorgsfullt ocl. till billiga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. telefon 24$3.

m Bodega Andaluza
N:o 28 Unionsgatan N:o 28välocb erkänd! billigas-.
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HELSINGFORS BAZAR Ellen Cammelins

Garn & Stickningsaffär14. Vestra Henriksg. 14,
V. Henriksgatan 18.

Filial: St. Robertsgatah 2

C)
Galanteri-, Bijonteri-,

Läder-, __" Kortaravaror
Glas-, __■ JPoi-slinsvaror-

DocJtoT- __■ Leksaker

Eekommenderar sitt välsorterade
lager af" **H

Ullgarner & hemstickadeSpecialitet 9 & 3 mk.
c3 Yllevaror.Parti order emottagas

ift CT* T^VT^WWYV ATTTi Fotografisk Atelier.
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i Generalagentur förFinland, Hagasandsgatan%
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Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter-/BAd\/ CENTRAL\
/^ :__■__-___ X^/ Varmlnfts- och \^/ Basängbad rekommenderas. \^ Utgifves hvarje söndag, onsdag och ireaag

N:o 34. Onsdagen den 23 November.
DANlELNYBLIN, FOTOGEAF, Fabiansg.. 31.

5h 00

SVENSKA TEATERN.

Onsdagen den 23 November 1898
v,30 e. m

Kontrollören vid
sofvagnarne.

Lustspeli3 akter af Alex Bisson. Öfversättning

Personerna

Hr Stavenow.
Frk. Tschernichin

Montpépin, rentier
Phryné, hans hustru
Lucienne, deras dotter, gift med

Georges Godefroid....
Georges Godefroid
Alfred Godefroid
Labordave
Baoul de St Medard
Angéle
Charbonneau, kapitalist . . . .

Frk. Paldani.
Hr Klintberg.
Hr Svedberg.
Hr Carlsson.
Hr Malmström
Frk. Bock.
Hr Lindh.

Mathilde, hans hustru Fru Bränder.
Eosine, deras dotter Fru Stavenow.
Julie, itjänst hos Montpépins .Frk. Söderström
Francoise,itjänsthosCharboneaus Fru 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. 111

* Tag hvilken som &* &<$ helst £*Manne- *
jemför den med

1Wesrtifl& C:sI
vä!j sedan: J£

IDen bästa. I
*_jbp?^^9_9_f**

Tapaus Hämeessä
l:nen kuvaelma Jukolassa, 2:nen Männistönmö-

kin edustalla, .'..mas Lukkarilla, 4:s Sonnimäellä, s:s
Impivaarassa,6:s Jukolassa.

Ovet avataan k.lo 7. Näytäntö aikaa k.lo y28
ja loppuu k.lo V 2"■

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Marrask. 23 p. 1898

__£_<_> 110 Va O.

Seitsemän vefjestä,
(Kuusi kuvaelmaa.)

Aleksis Kiven romaanista näyttämöävarten mu-
kaellut Hemmo Kallio.

Henkilöt
Juhani 1 (Aleksis Eautio.
Aapo Hemmo Kallio.
Tuomas Evert Suonio.
Simeoni veljekset Jukolassa . lisakki Lattu.
Timo Pietari Alpo.
Lauri Onni Savola.
Eero [Sirkka Hertzberg
Kekkurin ementä,Jukolantorpasta Olga Salo.
Taula-Matti
-Kanttori
Lautamies , " .
.Taktivuoti
Männistön muori
Venia, Männistön muorin tytär
Kissalan Aapeli
Toukolan Konsti
Konkkalan Hinrikka
Seunalan Sanna . .
Pusulan Ulla . . .
Piki-Mikko . . . .
Kaisa, Mikon vaimo

Kanssa.

Eino Salmela.
Eemil Falck.
TaaviPesonen.
Kaarlo Keihäs.
Mimmi Lähteenoja
Kirsti Suonio.
Knut Weckman.
Oskari Salo
LilliHögdalil.
Tyyne Pinne.
Alma Auer.
Otto Närhi.
Mimmy Leino,

mWW^mW W W

Georg Wikströms skrädderi
Östra Heuriksg. N.o 1.

Lagret är stort och välsorteradt.
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisenberäknasmyk=
ket moderata,

1898.

„SKÅNE", Brand-

Middagskonsert Hdtel Kamp
från kil Vaé— v_6 e. m. AT Wiener Damorkestern.

STAHLBERGS A.TELIER.
_V'ic. Ai___|)m'_>

Elektriska Affär,
NylumJß.) 34. Tel 807. Hfors

ippsätter Iju-tledningarfur anslutning till H.fora Ele_.t. A- B.
lelyamng.central.

Telefonledningar,
Ringledningar etc, etc.

aranti. Sdljor frftn la*
rat billigt

—
Begär

"r förränNibest&_____er

MA.GA.SIN DU NORJD.
JuluisfällnmjJ

Axa Lindholms
£§§3. Tapisseriaffär €é€€

Alexandersgatan 7. T. 6 38-

Akta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3
C. F. CARL..&.GER,

Å!la aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär
Norra Esplanadg. 37. Telef 1727.

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

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

Grenoble världsberömdahandskar.

XILWickelg
YIMA_\TI)EL.

ÅRRAKS PUNSCH,
prisbelcmt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris tDiplome d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.
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Jacob Eiungqvists fotografisKa Htelier
Jflexanaersg. 19 (inö. fr. Ragasundsg. 2.)

N. Esplanadg. 13
(Catap s hus.> »
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Indiska Draperier
Lördagen den 26 dennes kl. 10 f. m.

försäljes på auktionskammaren ett mindre parti
äkta indiska handgjorda

Portierer,
Draperier

och

Bordsdukar.

Filharmoniska Sällskapet.

21:de
populära V\oaserte_]

Torsdagen den 24. November kl. */_ 8 e. m.

Societetshuset

Program
Mendelssohn,Ouverture till „Athalia"

Kaiserwalzer Strauss
HaydnSerenade, för stråkork

Finale ur op. „Rienzi" Wagner,

Paus,

Ouverture till op. ..Mignon" Thomas

KölilerIdyll, för flöjt
(hr Sisto Veronesi.)

Carmen suite N:o 2 Bizet,

Paus

Norsk rapsodi Svendsen
Det förste mode Grieg,

Bröllopsmarsch Söderman.

Den enda värkligt praktiska SKKIF3IASKIN
som finnes är

HA3131OND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos
Carl Jaeobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenterför Finland & Skandinavien.

«__. oåa Göcfier för sä goét som
ingenting.

Restupplagor af en mängd böcker, till-
hörande Wentzel Hagelstams förlag, realieras
intill den 1 januari 1899 mod 50 procents
rabatt och därutöfver.

Till oerhördt billiga priser erhållas
lunda romaner ochnoveller af våramest fram-
stående och omtyckta författare samt en del
värdefull fackliteratur.

Hagelstams bokhandel.

BODEGÅ ESPANOIA
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut afendast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

BÄ liMK _L,ÄHtJE it.
Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mtkaelsgatan _■

\mLarsson,

MARIEBAD
Mariegatan 13,

serverar bästa finnbadstu, karbad, halfbad,
tallbarsbad, sprit- o. terpentinsångskåp.

Telefon 20 27.

____.___: tietaolaget

IIIIJS
29. Fabiansgatan 29*

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

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

osk.
rekommenderar förutom sitt I:a Drog», Kemikalie-,
Parfym- & Tvållager, Mikaelsg. i,sin särskildaal-
delning (nedra våningen) för Kirurg- & Optiska in-
strumenter, Gummivaror m. m. såsom:

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

Många nyttiga saker s. s. Sund-
hetshängslen, nödvändiga för
hvarje människa. Rak-maskin-
knifvar, Penslar-, Koppar o.pul=
ver, Mjölkstereliserings-appara-
ter, Pormalmdesinfections-lam-
por m. m.

:3

CO ".

HARALD _VASA-_.TJER_.A-S Blomsterbandel s_.iLi-_.dk* _.

Brudslöjor
kransar, band. spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval hos

Firma H. Elimin
9 Alexandersgatan 9.

9vh_n'_Helsiils
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2 Telef. 491

Finsk lonstslöj. Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland for
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER,

Betydligt billigare än de utländska.Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandersgatan50.

EMIL REHNBERG.
OBS.! Fullständig garanti.

Sköljkanna

Utmärkt hårreningsmedel!
„Doktor Hornborgs Hårtinktur"

OOÖO Hin(lrar mjällbildning och■
0000 hårets affallande.

0000 I>ris pr flaska 3 mkH0000 „._»-«____.___-________■

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

Välsorteradt lager af
Viner «£. Spirituösa

billiga priser

0000
0000
0000
0000

___.<=

Q-z-
0~
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-00 >-
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Don Pasquale
Opera Bulta i tre akter. Text af

Salvatore Cammerano.

Musiken af Gaetano Donizetti,

Första akten. Salong hos Don Pas-
quale.

—
Doktor Malatesta berättar

för Don Pasquale, som är en gammal,
snål och lättrogen ungkarl, att han
funnit åt honom en lämplig, ung hu-
stru. Don Pasquale brinner af otålig-
het att få se henne, vill veta hennes
namn och sätta sig in ihennes öfriga
förhållanden. Doktor Malatesta, som
är en fyndig och företagsamkarl, sä-
ger att den föreslagna damen är en
syster till honom, just kommenur pen-
sionen och att hon är lika skön, som
blyg och älskvärd. Don Pasquale frå-
gar sin brorson, Ernesto, som bor i
huset, om han vill gifta sig med en
dam, som han utsett åt honom. Erne-
sto vägrar och svarar att han aldrig
skall ingå äktenskap med någon annan
än med den unga enkan Norina, som
han älskar. Don Pasquale tillkänna-
ger att han själf beslutitgifta sig, att
han gör Ernesto arflös till följd af

hans envishet och att brorsonengenast
måste flytta från huset. Ernesto är
olycklig och blir utom sig af ledsnad,
då han erfar att Don Pasquales utko-
rade är en syster till doktor Mala-
testa, hvilken han ansett som en tro-
fast vän till sig,

Scenförändring. Kvm hos Norina. —
■

Doktor Malatesta berättar för Norina
att han hittat på en intrig för att
lura Don Pasqula. Norina skall pre-
senteras som hans, Malastestas syster
Sofronia. Hon skall söka vinna gub-
ben. En vän tillMalastesta skall låtsa
vara notarie och uppsätta äktenskaps-
kontrakt och Don Pasquale skall falla
isnaran

Andra akten. Don Pasquale motta-
ger doktor Malatesta, som inför Norina
och föreställer henne som sin syster
Sofronia. Norina koketterar på alt
sätt för gubben och vinner hans kär-
lek. Don Pasquale vill genast hafva
ett äktenskapskontrakt uppsatt och hon
går in på saken. Notarien låtsar upp-
göra alt i laga ordning. Ernesto.
som vet intet af denna intrig, kommer
in för att taga afsked af farbrodern,
ty han har beslutit att lämna landet.
Ernesto känner igen Norina och är
nära att förstörahela situationen, men

B
mFotografiska Handels- och Fabriksaktie-

bolaget i Finland Helsingfors.

IFotogra&ska artiklar
ocli

Fonografer.

Malatesto hviskar ihans öra att hela
intrigen är påhittad för hans bästa.
Notarien förenar Don Pasquales och
Norinas händer och alla skrifva under
kontraktet. — Men genast efter kon-
traktets uppsättande blir Norina djärf,
fordrande, nyckfull, begär nya ekipa-
ger, dyrbara dräkter, andra möbleroch
en mängd tjänare till, och beställer en
middag för femtio personer. Hon ut-
väljer dessutom Ernesto till sin kaval-
jer. Don Pasquale är förtviflad och
känner sig bedragen och olycklig.
Doktor Malatesta tröstar honom och
ber honom spara sin harm till nästa
dag.

Tredje akten. IDon Pasquales sa-
long ligga damhattar, klädmngar och
spetsar öfver allt på bord och stolar.— Don Pasquale genomgår eu mängd
räkningar och förargar sig öfver dem.
Norina inkommer elegant klädd och
ämnar gå ut, utan att låtsa om DonPasquale. Han nekar henne att göra

det och en ordvexlinguppstår,som slu-
tar med att hon ger Don Pasquale en
örfil. Han ångrar djupt sitt giftermål
och önskar intet högre än skiljsmessa.
Norina går och låter ett bref falla;
Don Pasquale tar upp det. Han läser
i brefvet att hon samma kväll stämt
ett möte i en löfsal iträdgården. Don
Pasquale beskrifver sina sorger för
doktor Malatesta och besluter att med
dennes hjälp försöka öfverraska paret
under deras rendez-vous och därefter
köra den trolösa makan ur huset.

Scenförändring. Don Pasquales träd-
gård. — Ernesto har smugit in ihuset.
Don Pasquale och Malatesta söka bland
träden och finna Norina. Don P_squale
kallar henne trolös och villkörahenne
ur huset men hon svarar djärft att
huset tillhör henne. Doktor Malatesta
får fullmakt att handla och han säger
henne att en annan fru, gom Norina,
ej kan tåla, påföljande dag kommer
att göra sitt inträde ihuset. Hon blir

CLEYELÅND
är den bästa velocipeden.

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

S liilTdsTi^öm '
s
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(från Paris)
stort sortiment från 50 penni.

— -__ __>^-

Tylier, Sidenblusar, Kravatter,
Fichus, Gorsetter, Handskar,

Chiffon, Grep, Sammet,
m., 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
affär iärade damers och kunders åtanke!

Konrad Björkegren
Hagasundsgatan 2. Hennes hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

mmmwwm

Fölkfeaférn
(Studenthuset)

Ihändelse ett tillräckligt abonne-
ment kan fås till stånd vidtager Folk-
teatern med sin värksamhet omedelbart
i början 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 tidningsdepöt (Wredes hus)

Teckningen är bindande till alla
10 program

Biljettpriserna äro:
Isalongen

stolar N:ris I—7B 2 mk
n 79—156 1 , 50 „„ 157—260 1 _

261—390 n 75 „
n 50 „» „ 391—650

öfriga platser . . . 25
På läktaren

stolar N:ris 651
—

710 » 50
öfriga platser _ 25 „

w Champagne

3 Mont de Bruyére
fP säljes iminut hos de flesta Herrar handlande.

Serveras a alla större hotell & restaura-._, tioner. I'artilas.er hos-3
Ernst To.länder.

5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

éWA*

H
m

Sm'./uA

V" 4 5

Nytt lager
för säsongen inkommet

O. Öländer
S-acilzn.a.a.storg-et S.

C. E. LINDGREN's
33c.r0.t- c__» Penselfabrils.Rödbergsgatan9. BUTIK Alexandersgatan 46.

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelönta tillvftrkningariparti ooh ml-nut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Orderträn landsorten expedieras prompt.

G E. L!NDGf_E_J.,
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Borgå-Porter.
Vällagrad.

Välsmakande,

Efterfrågad,
Omtyckt,

OQOOÖÖQQQ

3am6rini Restaurant.

Velociped-depZt
____________________■_______________ %Z^ A**********.**** \Hulda Lindfors„Swift"

Velocipeddelar o
tillbehöristort

»Nordstjernan" triÉ
urval!
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Egen reparations^

värkstad
r_°2Bi*******._***♥*.'*"#!j

*>'***'_.'***##* j;#*# Helsingfors, Berggatan 10,

Le meilleur et le plus cher de tous les Rhumsj*_tum §f. CJ.pisfopfjc. S_l
3
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utom sig och svarar att hon i så fall
går sin väg. Don Pasquale, som sä
iort som möjligtvill slippa sin hustru,
går in på Malatestas förslagatt genast
gitta Norina och Ernesto. Don Pas-
quale blir först vred, när han erfar att
havs giftermål är diktadt och att Sof-
ronia är ingen annan än Norina. Han
låter dock beveka sig, förlåterallt och
omfamnar det lyckliga paret Norina
och Ernesto.

-+♥»-K

Notiser.

Programbladet koin-
mer att, såsom vi tidigare medde-
tet, under instundande säsong hvarje
representationsafton utdelas grå-

tis af bladets egna kolportörer
utanför svenska teatern,

hvilket alla teaterbesökare benäget

behageda observera

— OskarBlumenthatsnyasteännu
obetitlade fyraakts lustspel kommer att
upplefva sin preraiére å Gärtnerplatz-
teatern iMiinchen med Felix Schweig-
hofer i hufvudrollen. Lustspelet har
af författaren särskildt skrifvits för
nämde skådespelare, som däri utför en
Munchenbryggares roll. De båda för-
sta akterna spela iMiia chen, de båd
sista iBerlin.

— Svenska inhemska teatern af-
slutade isöndags en kort sejour iVi-
borg, hvilken gestaltade sig till en af
de mest lyckade, som ortens teateran-
naler under de senaste tiderna haft att
uppvisa, —

*«"►—

Ett och annat.
Om den nyligen aflidna danska drott-

ningen berättar bl. a. „Gaulois" föl-
jande anekdot. Medan drottningen år
1875 besökte Paris öfvervarade hon
också en representation å Comedie
Francaise. Man gaf Rolands dotter.
Lefévre som uppvaktade hos drottnin-
gen framställde under kvällens lopp till
högstdensamma en förfrågan om det

Rök
Bahio å 20 pi,

London Docks å 20 p:i,
La Garona a 35 pi

Fred. Edv.Ekberg>s
Cigarrhandel

52. Alexandersgatan52.

Största urval
€lla§¥aror

till billiga priser
i

<3tiya
3.

OBS:

glasmagasinet
Mikaelsgatan 3.
vidSidorowska affären

OSKÄB; AI.IXBII.
ej kunde intressera henne att under
någon mellanakt besöka det historiska
garderobrummet där han hoppades få
föreställa henne några af de mest fram-
stående sujetterna. Drottningen gjorde
till en början några invändningar och
förklarade att hon komme att känna
sig generad bland så många storheter
inom konstens värld,men gaf dock slut-
ligen vika för Lefévres öfvertalning
och tillät honom föra henne till foyern.
Framkomna dit sköt Lefévre upp dör-
ren för drottningen och utropade där-
vid med hög röst: — „Hennes Maje-
stät, drottningen af Danmark!"

Alla reste sig ögonblickligen vörd-
nadsfullt hälsande. Endast en af skå-
despelarene hvilken återgaf Karl den
stores roll och ännu var iklädd den
gamle kejsarens dräkt tyktes ej hafva
observerat furstinnans inträdande. Han
förblef lugnt sittande fördjupad i en
tidningsartikel han höll på att läsa.
Redan hade Lefévre för drottningen
föreställt flera af de därvarande konst-
närerna och kom nu fram tillKarl den
stores representant. Inseende situatio-
nen sade han skämtsamt: — „Ochhär
hafva vi en kusin till Eders Majestät,
kejsar Karl!" —

Skådespelaren såg
härvid upp från sin tidning. Hans
förlägenhet var naturligtvis gränslös då
han märkte hvilken „faute" han ofri-
villigt begått och sökte stammande

framföra ett slags ursäkt, men drott-
ningen förekom detta och räckande ho-
nom handen yttrade hon leende: -„Ers Majestät! — min konungsliga
hälsning, bästa kusin."

Den sista reliken. En engelsman be-
sökte iDumfries änkan efter den be-
römde skotske skalden Robert Bums
och bad ifrigt att få ett minne af den
store aflidne; „hvad som hälst som fannskvar efter honom", yttrade han.

„Ack", svarade fru Buras, „jag har
redan gifvit bort allt sådant där till
min aflidne mans vänner och beundrare,
och nu eger jag sannerligen ingenting
kvar, som kunde passa.

Men engelsmannen lät icke afspisa
sig med detta besked, utan fortsatte
ihärdigt att bedja om en relik, „af hvad
slag det vara månde".

Ja, då vet jag ingen annan råd än
att ni far hålla till godo med — mig
själf, ty jag är det enda, som nu fins
kvar efter min salig man", förklarade
fru B. ironiskt, och detta svar gjorde
ett hastigt slut på samtalet, ty engels-
mannen gaf sig ögonblickligeni väg.

"— «_->— "
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Pappers-
N. Esplanadgatan43.

Midtemot Nya Teatern
Telef 24 50.

Välförsedt lager! Billiga prisar!

VilhelmsgatanN.o 4,
anländer i dessa dagar nytt vinlager från välrecom-menderad firma.

L. V. Relander. Telefon 1803.

TH. WULFFS
k Ritmaterialiehandel

Till
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W:m EKBERG. Cognac- Punsch- och VinhandeLAlexandersflJj2:J^

ALEXANDERS TEATERN.

éiatiensßa (Bperan
7,30 e

Onsdagen den 23 November
kl. 7,30 e. m

gifves

Don Pasquale.
Opera i3 akter. Musiken af Donizetti.

Personerna
Don Pasquale S:r Barberis,

S:r Bonfante.Doktor Malatesta
S:r BoveroErnesto, (brorson till Pasquale)

Norina,(syster tilldoktoj.Malatesta) S:ra De Späda.
En notarie S:r Cerri

i.)
2.

n.

Balett
Matrosdans
„Lill-Rysk dans" utföres af: Fr. Libinskaja och

Hr. Karpowitsch. —
„Pizzicato". variation, Fr. Nevedomskaja.
„Polsk Bojar-Mazurka", utföres af: Fr:_na Petrova,

Gontscharova,Kväzinskaja,Libinskaja,Bonfante
och Hr Karpowitsch.

Början sker kl. 7 Va e. m

*■ -""-____ __■£■_■■£ ___ -__.._'»_ ___""■__. __!-■-■"__*■"__-*■ ".!-. _
jj^_3J -SSP^^fc.-'*».- '_» "_*"■,«■-'"_<»'"_*""'_■"»''"_*'-_^

f INTYG. t
Vf Ett mig tillsändt munvatten »Stomatol",
Vf livars sammansättning är migbekant,har jag \.fdk'f undersökt med hänsyn till dess inverkan på t|>
yf olika septiske och andra sjukdomsalst.rande
Vf bakterier, hvilka städse eller vid kända till- W
£|> fallen förekommai munhålan. Si/yf Dessa undersökningar gåfvo följande re-
\f/ sultat: . W
ti> 1) Kolerabakterier, dödas fullständigt vid WIV
"!" 5% Stomatol i vatten, på 1 minut, af
Vf 3% Stomatol på 3 minuter. 1% Stoma- Vf
tf|V tol hindrar ibetydlig grad dessa bakte- t^jyf riers utveckling.
Vf 2) Imunhålan förekommande s. k. Mullers yf
<iA komma-baciller dödas fullständigt af3% tS>
:!' Stomatol på _ minuter, af 4% Stomatol vK
Vf på 1 minut. V"
(ii. 3) Tyfoidfeberbakterier dödas efter 3 mi- M>>'' nuter vid 3% Stomatolhalt. 3%Stoma- 1K
W tol hindrar tydligt bakteriensutveckling W
WiV efter 1 minuts inverkan (1/>!' 4) Tarmbakterien (Bacterium coli) dödasaf
Vf 6% Stomatol fullkomligt efter4 minuter. Vf
___J 4°/ 0

— 5% Stomatol hindrar tydligt efter *J>
:!f 2 minuters inverkanbakteriensutveckling. \.
Vf 5) Friedländerspneumo-bakterier,dödasfull- Vf
*ÉV ständigt vid 4% Stomatolhalt efter IVa SA)yf minuts inverkan. 5% Stomatol dödar 3'

Vf denna bakterie på 1 minut. Vf
WJV 6) Orange-gul Sarcina, dödas af 5%Stoma- yjyf tol på 2 minuter.
Vf 7) Gula septiska streptokocker, dödas af yf
(|> 6% Stomatol på 4 minuter. Si>
}!' 8) Hvita septiska streptokocker, dödas af vi.
V/ 5% Stomatolpå 3 minuter. Vf
Wfi> 9) Difterie bakterier, dödas af 5% Stoma- WÉ>
:!f tol på 1 minut, af 4()/0 Stomatolpå I-/2 J&
Vf minut. M"
*|V 10) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- tf>
:!f matol tullständigt på 2 minuter. yf
Vf Resultaten at dessa försökvisa, att kon- Vf
*|V centrerad Stomatoli4%— 5% satt till vatten WBV
Jlf är ett verkligen godt desinfektionsmedel.
Vf Angifna försök hafva af mig verkställts yf
WfiV med professor Afanasjeffs tillåtelse i lians tj&jfyf laboratorium vid kliniska institutet. -.»..

Vf Doktor _M. _4. liaskino. W
cM S:t Petersburg den 26 Juni 1898. Up

:_____:____t_^Ä-__&Å f4____; :-__.___;^_-_-4_-^^
__5--35'._5"._51;5»::-___ r-5s«_5 «_» **__.""■-_."'"*_."'"*_. '"«_"*♥*_."'"-■*

SVENSKA TEATERN.
Torsdagen den 24 November 1898

Boåtßöpsföreställning.

Arria octi Messalina.
Skådespel i 5 akter (andra akten indelad i2 tablåer)

af Adolf Wilbrandt. Öfversättning

Personerna

Valeria Messalina,kejsar Olaudius
gemål Frk, Bock.

Cajus Silius, en förnämRomare .Hr Lindroth
Narcissus, en frigifven, kejsarens ■

skrifvare HrLmdhM
Decius Calpurianus, höfding toj

den kejserliga lifvakten.■
I

Julia, enka efter Scribonianus ■
CaecinaPaetus, fordom consul.H
Arria, hans hustru ....
Marens, deras .... .■
Barea Soranus, romersk senat*

""■ " H
Kallias, Paetus . - H
( [|,( > Al^giHiia^h^iiii^^^^^^^^^^H

sla_M

Slafvar. Slafvinnor. Praetorianer. Vakt,

Handlingen försiggår iKom år 48 efter
Kristi födels.

Börjaskl. 7,.0 och slutas omkr kl. 10, _o e. m

Hr Svedberg.
Hr Stavenow.
Frk. Lodenius.
Hr Malmström.
Fru Bränder.
Hr Klintberg.
Hr Deuiell.
Hr Precht.
Jlr Hultman.
Frk Söderström.
Hr Carlsson.

I Brefpapper
|$| rikhaltigaste lager af utländska och inhem-
|s| ska sorter, linierade och olinierade.
:åÉi Firmatryck utföres*billigt.

Dahlbergs Pappershandel.
As Alexandersgatan 15.

.->_,.

r
Fredr. Edv. Ekberg.

Bageri&Konditori.
52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

Avg. Luifo. HartwalL|
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Alesaadsrsg. 25,

Telefon 169

Tillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.
_:. ____H__^^M__ ■_

dfo

IJacob Reincke

-O-öls.!
Sadu å 20 p:i

Elvira å 15 o-i

Wilhelmina
15 o:i
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Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.

Onsdagen den 23 November 1898

Program
1. Marche Cosmopolite....... Fechner.
2. Erinnerung anJos. Strauss,Walzer Fahrbach,
3. Ouverture „Noble Passionen" . . Gisser.
4. Anonym, Mazurka Richter.

Mascagni5. Intermezzo „Freund Fritz" . . .
6. Musikalische Reise durch Europa,

Potpourri, Conradi

7. Entreact, „Hoffman's Erzählungen" Offenbach.
8. Nachtfalter, Walzer Strauss.
9. In Spanien, Chansonette . .

10. Fantasie „Cavalle_ia Rusticana'
Gisser.
Mascagni.

11. Vision de Jeanne d'are Gounod
12. Schiffsjungen, Marsch Millöcker

Perssons
Sfick_naks_ne_?.

u aJ
Fj

ml - "~ 1
■Kmi■■■'

varor såsom strumpoi damasker,
underkjo-

Stickade
barnklädningar,
lar m. m.

gosskostymer damtröjor

Ullgarn iflere nyanser och schatteringar från
Fmk 5: 50 till högre priser.

Helsingfors, Mikaelsgatan 2
Åbo, Slottsgatan 27.
Viborg, Alexandersgatan27.

Th. Neovius.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Torsdagen den 24 November 1898

Program.
InReih und Glied, Marsch .
Herbsweisen, Walzer. . . .
Ouverture „Nabukodonosor".
Maskengigerl, Polka....
Scherzo „Sommernachtstraum"
Potpourri „La Bohéme" . .

7. Deutsche Lustspiel-Ouventure
8. Du und Du, Walzer
9. Marionetten Frauermarsch . .

10. Wiener Specialitäten,Potpourri.
11. Finale Terzetto „Lucretia Borgia"
12. Orientalischer-Marsch ....

Millöcker.
Waldteufel
Verdi.
Zwierzina.
Mendelssohn
Puccini.

Stix
Strauss
Gounod.
Klinisch.
Donizetti
Richter.
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