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Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter./\
/CE^TRHL \

yr Varmlufts- ocli
/ Basängbad rekommenderas. \* Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Georg Wikströms skrädderi
Östra Henriksg-. N:o 1

Lagret är stort och välsorteradt.
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisen beräknasmyk-
ket moderata.
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N:o 10. Söndagen den 25 September

DANIEL NYBLIN, FOTOGSäF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN. SVENSKA TEATERN.

Måndagen den 26 September 1898 kl. 7 e. m

Godtköpsföreställning.
För tredje (13-de) gångenSöndagen den 25 September 1898 Kuis.ffsamn.ejia,.

kl. 7,30 e. m Skådespel i 5 akter (8 tablåer) af Henrik Ibsen
Öfversättning.Soétßöpsförosiällning.

HåkonHåkonsson, vald till.WriiesH
konung af Birkebejnarne I

Inga från Yartejg, hans moder .H
Skule Jarl I
Fru Ragnhild,hans hustru. . .I
Margareta, hans dotter . . . .I
Sigrid, hans syster I
Nikolas Arnesson, biskopiOslo ,H
Ingeborg, Andres Skjaldarbands

enka Fru Liiiii^^HPeter, hennes son Hr I
Dagfinn Bonde, Håkons stallare . Hr Malmström
Ivar Bodde, Håkons hirdprest. . Hr Lindh.
Yeerard Varadal, en af Håkons

Hr Berlin.
Fru Bränder.
Hr Lindroth.
Frk Lodemus
Prk Bergroth,
Frk Bock.

För tredje gången

I n ■n 1| Bfilia. Hr Stavenow

Skådespel i3 akter at Herman Faber. Fri öfversätt- hirdmän Hr Carlsson,

ning af Oscar Wijkander, Gregorius Jonsson, lenderman,
Skule Jarls anhängare

Pål Flida, lenderman, Skule Jarls
Hr Deurell

Personerna anhangarf Hr Hultman.
Hr Klintberg,
Hr Eiim.

Theodor Haller Hr Lindroth Guthorm Ingesson
Sigurd Ribbung
Jatgeir skald, en. isländing . .
Bård Biatte, en höfding från M

Marianne, hans hustru Prk Söderström
Fru Tavaststjerna.

Hr Swedberg
Paula, hennes syster daros Hr Lindli,

Johannes Verner Hr Stavenow Sira Viljam, huskaplan hosbiskop
Nikolas

Carolina', hans hustru Frk Tschernichin Mäster Sigard, från Brabant, bi
Julius AVendorf Hr Malmström skopens läkare Hr Erlin.

Höfdingar. Hirdmän. Gäster. Fruar. Tärnor. Svenner
Prester. Munkar. Korgossar. Nunnor. Märkesvenner.
Lursvenner. Krigsfolk.Håkons och Skules husfolk.

Borgare iOslo, Bergen och. Nidaros. Allmoge.
Handlingen föregåriförstahälften af 13-de

århundradet.

I):r Eichard Wendorf, hans son Hr Erlin
Hr HultmanThiele
Hr PrechtBeck

Ee redaktionsvaktmästare . . Hr Sjöström Börjas kl. 7 och slutas omkr kl. 11 e. m

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10 e. m SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

»SKÅNE", Brand-
A"a dagar HÄf^il IfUmnMiddagskonsert noiei l^amp

från kl. V24— V26 e. in. af Wiener 'Damorßestern.

STAH.LJ3ERGS A.TELIER.

1898.

SUOM. TEAATTERI.
1898

Benjamin Leino
Adolf Lindfors.
Emil Falk.
Otto Närhi.
Lilli Högdahl.
Olga Salo.

Knut Weckman.
Hilma Rantanen
Oskari Salo.
Kaarle Halme.
Taavi Pesonen.
Kirsti Suonio.
Tyyne Finne.
Pietari Alpo.

X/la
bo

& Lifförsäkringsaktiebolag:

De Champignac
Constanse, hanen vaimonsa
Fridolin
BAverol
.Tasselin, verhoilija
Camille
Kamarineiti. . .
Palvelija ....

Ovet avataan k:lo 1/.>B. Näytäntö alkaa k:lo 8
ja loppuu k:lo 11.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3
C. F. GARLANOER.

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. 111

Sunnuntaina Syyskuun 25 p
Kello 8.

Qt?itij|oii?e.
Näytelmä 1näytöksessä. Kirjoittanut Tlieodore de

Banville. SuomentanutHanna Asp.

Henkilöt
Lwlviu;
Pierre iinir_;'<>ij^^^^^^^^^|
Simon i\ iuii1 1c■x. lTT7ii|ij!T7T"^H
OlivierLe Daim . . . .^^^^JLoyse, Simon Fourniez'm tvUi^BNicole Andry I

Tapahtuu Tours'issa Simonl?o^nie?n^mmia
maaliskuussa v:na 1469.

Perhoiskuume.
(La papillonne.)

3-näytöksinen huvinäytelmä. Kirjoittanut Victorien
Sardou. Suomentanut Jalmari Finne

Henkilot
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Bodega AndaluzaJacob E|unöd*>ists fotografiska Hielier
Jllexandersg. 19 (ing- fr. fiagasundsg. 2.) N:o 28 Unionsgatan N:o 28

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

Servering af uteslutande äkta natur-viner, frukter,
läskdrycluer m. m.

Wascniuska gok^anäeln.
MA.GA.SIM JDU MORjy.
AXA LINDHOLM G. Tahfs

Ylle & TricotvaruaffärAlexandersgatan 7. T. 638
ftBS.! enda specialaffär. Norra Esplanadg. 37. Telef 1727.

TW^d^p— HTarför liar undertecknads Eotografi-
I (jPBIJBfe atelier, efter att endast existeradt sä
(II kuii Tid. Mifvit sa, Qitigt besökt? Jo. (liiriVir atl

jag arbetar enllgi nya förbättradearbetsmetoder
C och imin praktik använder di'mest yppersta och

"(7) snabbt arbetande instrument, låter hvarje por-
(/> träti genomgå nogran kemisk behandling och

mnsorgsfull konstnärlig retouschering, samt eg-"°
nar stor uppmärksamliet åt att gifva personerna

!_ som akola fotograferas fördelajEtiga ställningar
0) och belysning, aärigenom erhåller jag porirai i.
Q. sinn ntninii<a sig Eör stor Likhel ot-li som alllid

bibehålla sig oförändrade, den yttre utstyrseln-^ ;ir im och elegant. ProfveT a mina arbeten äro
£ utställda till påseende

SödraKspl:uin<li?atnn4
CD (midt emot Kapellet)... locel Strandberg.
I Fotografier i naturliga tärger utföras pfi

begäran.

Välsorteradt lager, billiga priser,Akta
Hufvuddepot af Dr. Labmanns un-

derkläder.Viner och spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
Unionsgatan 17.

Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i
Grenoble världsberömda handskar.

fl T> TIVT?¥WTfcåWTi Fotografisk Atelier.
V, A. åJ> Jk ä&MåMArfW*JLi Porträtter ivkrtkortsformat å 6 mk, pr duss.

I.H,Wit3kelB
VINHANDEL.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelöut med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

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

Firma H. Elimin
9 Alexandersgatan 9.

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. Telefon 491,

Rekommenderar färska varoralla da=
gar. Billigaste smörgås & portions ser=
vering. Äfven för afhämtning.

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 såsom strumpor, koftor,
tröjor, gosskostymer, barnklädningar. Beställnin-
gar på all slags maskinstickning emottagas. FloSSa-
apparater å Tmk 8: — jämte tillbehör hos.

TH. NEOViUS,
Mikaelsgataa No 2

HARALD WASASTJERfIAS Blomsterhandel, s KIL l\ AOE i\ 4.
BODEGA ESPANOU

Helsingfors.
Försäljningipartioch minut af SEldast äktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

IIA IftXKLA]>EB.
Beställningar emottages,

Pl^a Barngarderoben
2 Mikaelsgatan '-fl

Herrhattar
tZzS>^ rikhaltigaste lager,

English hat magazine"
Mickaelsgatan 4

\slin och © @* Punschhandel
Unionsgrat. 41

W. Poschehonow.

Flere olika staters flaggor iminiatyr
lämpliga till

bordsprydnad
på lager och efter beställning från

SVEN STRINDBERGS flaggfabrik
Andrégatan 22. Telefon 15 81.

Smäll!
Skräll!

Hörrslutåren.

stänger dörrar ljudlöst

Sven Strindberg
Andregatan 22. T. 15 81.

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert Table rt'hnt ft &k la f.W
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Theodor Blanch's
Konstutställning

i Atheneums stora sal.""* ,jjrustna Strängar," ****
Denna världsberömdaoch af alla så beundrade

stora stämningsfulla tafla af holländske konstnärenP. Haaxman. utställes
Endast till och med Tisdagen den 27

September.
Därjämte exponeras ett större antal taflor, ol-jemålningar och akvareller af omtyckta framståendekonstnärer.
Lokalen öppendagligen från kl. 10 f.m.till 4 e. m.

Entré J mk.
Theodor Blanch

Kung-l. Hof-Konsthandlare
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Den enda värkligt praktiska SKKIF3IABKIN
som finnes är

HA 3131O NI).
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter förFinland & Skandinavien

fåoéa Göcßer för sä goåf som
ingöniing.

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

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

Hagelstams bokhandel.

Moderna
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Musiken å kapellet
Det ser rakt så ut som om Jupiter

pluvius, Aeolus och de andra herrarne
där uppe, som hafva med väderleken
att göra, äfven de voro liebhabrar al
kapellmastar Apostols musikkår. Ty
först med honom hafva vi fått sommar-.
väder och luften är mild som i mid-
sommartid samt lockar en alt fortfa-
rande till friluftsnöjen. Man har ännu
svårt att uppoffra en afton till nöjen
inom fyra väggar utan besluter sig i
de flesta tall för en visit tillKapellet,
där de till sista plats upptagna borden
vittna om, huru omtyckt Åbo musikkår
blifvit för oss Helsingforsare. Och den
är värd att blifva favoriserad, ty den
musik den presterar är icke blott först-klassig utan helt enkelt unik. Den har
spelat sig in iallas hjärtan, både här
hemmahörandes och här vistande utlän-
dingars. Exempelvis hörde underteck-
nad en äldre engelsk gentleman, somhar till nöje att resa jorden rundt i
alla dess väderstreck, yttra sig så be-
römmande om Äboiterna att jagnästan
tvekar att berätta därom. Men herrApostol är värd det berömhan tär, och
jag vill ingalunda sticka den gamla

herrens ord vader stolen. Jag har på
mina resor i världen", förklarade min
utländske vän, „aldrig hört maken till
prestationer af en hornorkester". Det.
är mycket 3agdt, men ej för mycket.

Afven programmens sammansättning
för aftonkonserterna vittna om synner-ligen god smak och urskillning. De
upptaga oftast saker af utomordentlig
skönhet och vill jag främst nämnaLeon"
cavallos Pajazzo", hvilket stycke ut-
föres på ett alldeles öfverlägset sätt.Har man haft nöjet att tidigare lyssna
till operan i sin helhet, är det ett än
större njutning att höra huru fint de-
taljerna af det dramatiskt uppskakande
stycket återgifvas.

Vi gratulera herr Josef Wolontis till
den lyckade afslutningen af säsongen.

Passepartout.
"^""►~

Bayreuth-festspelen på retur.
Hofkapellmästaren Filip Weingartner
iBerlin har i en broschyr, som väckt
stort uppseende iTyskland, skarpt kri-
tiserat den nuvarande organisationen afhela det wagnerska festspelsföretaget i
Bayreuth. Hans uttalanden få desto
större värde, som han är en af de if-

Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-
bolaget iFinland Helsingfors.

Fotografiska artiklar
och.

Foxioffrafer*
rigaste Wagnerbeundrarne och är för-träffligt inne i frågan, i det han näm-
ligen varit repetitörvid Wagnerteatern.

Enligt, hans mening är Bayreuth nustarkt på retur. Företaget står ikonst-närligt afseende på svaga fötter ochhar näppeligen lång tid igen och skul-den därför är först och främst iru Co-sima Wagners, sedan hennes son Sieg-frieds och slutligen de många kring„Villa Wahnfried" kretsande eftersa-
garnes

Det inflytande, som Eichard Wagners
änka utöfvar, framkallar resultat, somaro rakt motsatta dem, hvilka mästarentänkt sig. Hon är ej inivå med denstora uppgiften. Om sonen, SiedfriegWagner, yttrar han följande skarpa ord:»Den unge Wagner visade sig totaltblottad på musikalisk begåfning. Ännuför Uo är sedan . - ja, ej ens för sälänge sedan - dolde hvarken han själfeller hans mor det på minsta sätt. Menså kom man helt plötsligt pä idén att

göra en musiker af denne Siegfried,
som tydligen ej hade den minsta musi-
kaliska talang. Man dresseradehonomsedan, tils han blitvit något, som kunde
taga sig ut som en musiker.

I en handvändning blef den unge
Wagner, som var elev i en teknisk
skola, upphöjd till att vara ingenting
mindre än en mästare iden svåra kon-
Sten att dirigera. Med några föråldradearbeten, som han dirigerade under al-
lehanda löjliga gester, reste han under
tre år omkring till flere af Europas
större städer, ihvilka hans faders rykte
och hans moders utsträckta förbindel-
ser öppnade alla dörrar för honom, och
entusiastiska recensioner ochinterviewerflögo världen rusdt".

Detta o'örbehällsainma afslöjande har
naturligtvis satt hela den ortodoxa Wag-
ner-meninghetenivildaste uppror.

Afven från andra häll har man emel-
lertid hörtuttalanden om unge hr Wag-ner, hvilka gått i samma riktning och

CLEVELÄND
är don bästa velocipeden

Till salu hos

Tel. 2129

S iHTITsTFSIii^s



AXEL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch Guldmedalj i Paris 1889.
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Horgå-Porter. Swift"

Vällagrad,

Välsmakande.

Quadrant" /^f^ysM
Diirkopp" jf^^j^^l

»Nordstjernan" ilEfterfrågad,

Omtyelet,
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Siamßrini dZesfaurant

JSobra
en medelstor 25 pennis Cigarr

säljes endast uti
Fredr. Edv. Ekbergs

Cigarrafar
»i Alexandersgatan ~>i.

Besök! Besök!

ermes' Sa lallir
Alexandersgatan 19 Hagasundsgatan 2,

subbassemsntvåningen. I?ufYudingång
från l^agasundsgatan

Försäljning af alla slugs matva-
roiCf frukter, konserver, in. m. till moderata
priser

Saluhallarna öppna! Helgfria dagar 7
f. in 9 f. in. ocli10 e. m. Söndagar 7
a 10 e. m

Besök! Besök!

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland for

JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandersgatan 50.

EMIL REHNBERG.
OBS.! Fullständig garanti.

hMikMliMiéM

(från Paris)
stort sortiment från 50 penni.

Tylier, Sidenblusar, Kravatter,
Fichus, Corsetter, Handskar,

Chiffon, Grep, Sammet,
allt hemkommet förm., m

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 ochkunders åtanke!

Konrad Björkegren
Hagasundsgatan 2. Hennes hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

IWiPftpPIF!

V Champagne $
"g Mont de Bruyére §,
',© säljes iminut hos de flesta Herrar handlande.

Serveras å alla större hotell & restaura-
*'

tioner. PartUager hos >«J
Ernst Tollander. £

S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

p

1 w
Nytt lager

för säsongen inkommet
O. Öländer

C. E. LINDGREN's
Borst- c&r, Penselfabrlls.

Rödbergsgatan9. , BUTIK Alexandersg-atan 46.
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelöntatillvärkningariparti och mi-
nut tillbilligaste priser. Återförsäljare erhållahögrabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

G. E. LIKOGREN.

G?.F.Stodzmanns Velociped-depot.
#^£i^- *»£*£*££»»'£»»».■* Mu/d^Undfors

Velocipeddelar o
tillbehöristort

e
vt

(/> a

K*srra
c*

B Egen reparations^

#*$^*>****#*.*4.# Helsingfors, Berggatan 10,

Ledig annonsplats.

$
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hvilka äfven framhållit Bayreuth-spe-
lens dekadans pä de senare åren.

representationsafton utdelas gra-
tis af bladets egna kolportörer
utanför svenska, teatern.,
hvilket alla teaterbesökare benäget
behageda observera.

Den äfven genom konserter här i
Helsingfors bekante pianisten Alfred
Reisenauer berättade en gäng, enligt
hvad danska Nationaltidende" medde-
lar, iett privat sällskap en litenhisto-
ria om anledningen till att lian ej mer
besökte fru Cosima Wagner på »Villa
Wahnfried", ehuru han förr tillhörtfa-
miljens närmaste vänner.

Det var en aftonbjudning ivillan.
Bland gästerna befann sig en utländing,
som tog Reisenauer litet afsides och
frågade honom halfhögt, hvad egentli-
gen Siegfrieds yrke var. Hvarpå Rei-
senauer mindre lågmäldt än träffande

—
Björn Björnsons „Johannes"

uppfördes, som bekant, den 24 avg. för
första gången iMiinchen. Ur tidnin-
garnes uttalanden återgifva vi
IMiinchener Nachr. skrifver Max

Bernstein efter eu noggrann genomgäng
af styckets handling: Framför alt skall
författaren dock ha beröm för att ha
blifvit stående på den grund, som är
hans egen: — INorge är hans hem —
där höra ock styckets personer hemma.
Dess innehåll är norskt; form, teknik,
föredragningssätt är också norskt. Det
skulle vara ett lockande försök att ut-
grunda hur mycket af denna teknik,
som är författarens absoluta egendom
och hur mycket som kan spåras af den
norska dramatikens stormästare.

svarade
Han yrke är idiotismen!"
Fru Cosima hördedenna anmärkning,

och Reisenauer föll naturligtvis ionåd.
Men han hade sagt sin uppriktiga

mening, och den är han ej ensam om.—
<♥"►—

Notiser. Här är en strid mellan två lifsåskåd-
ningar, den fria och den bundna —
och stycket är ett försvar for den ena
af dem. Författaren haristridenmel-
lan hjältinnan och hennes motståndare
tagit bestämdt parti — kanske för be-

— Programbladet kom-

mer att, såsom vi tidigare medde-
lat, under instundande säsong hvarje

tografia t eIie r.

Fråga efter och rök
Cigarren

La Manola,
Wilhelmina,

La Flor,
El Sigero.

Florida.
La Gonstillidad

Fred. Edv.Ekbergs
Cigarrhandel

52. Alexandersgatan52.

Största urval

Glasvaror
biSiiga priser

i

3.
glasmagasinet
Mikaelsgatan 3.
vid Sidornwska affärenOBS

OSKAR ÅLEXSIZ.

stämdt — för den ena af parterna.
Ty Otar, „odjuret, som är förälskadti
prinsessan", har alt ifrån början abso-
lut orätt. Den sak han förfäktar är
dålig, men hansstridssätt är ännu sämre.
Man har rosat de stora diktarne, ty
hos dem har han ock en rätt, så länge
han har ordet —

■ det är som ilifvet;
och i detta berömligger en klok konst-
regel. Men författaren har här blott
medlidande, ingen sympati med Otar,
han förråder honom genast.

Därför begripa vi hvem Otar är —
ty han är ganskatydligt skildrad:men
denna förståelse hindrar oss icke att
bli onda på den obehagliga figuren.
Och det är synd. Ty det förminskar
värt deltagandemed prinsessan ochhen-
nes öde. Vi se icke ett odjur, somhon
sliter sig lös ifrån, utan en },erson, som
hon för länge sedan skulle visat bort.

„Johanne" är ett löfte. Medde bä-
sta förhoppningar motse vi hvad Björn
Björnson hädanetter skall bringa oss,
när han en gång som Sigurd Storm
kan säga: Så långt upp gick jag för
att lära mig tala mitt eget språk".

Äfven Berliner Tageblatts MiiDchen-
korrespondent konstaterar en stor suc-
cés, hvartill orsaken främst liggeriden
stämningsfulla skildringen och den ut-
märktapersonkaraktäristiken. OmBjörn-
son heter det, att den norske skaldens

mycket lofvande son till sitt yttre ej
äger något af faderns kampagestalt.
Sonen är en liten herre med biondt hår
och blå ögon. Den väldiga lagerkrans,
som de spelande öfverräckte åt förfat-
taren, bär följande iritkrift:
Sylow och dess vänner med vördsamt
tack till „Johannes geniale och älsk-
värde far, Björn Björnson". Vid Jo-
hannes dop i Tyskland."

— DeutschesVolkstheateriWien
har under den nya titeln Mirandolina"
med framgång uppfört Goldonis lust-
spel La Locandiera". På samma scen
har L. Fuldas lustspel Die Kamera-
den" uppförts.

— En ny komisk opera Le
Bambou" af E. Markham Lee har
uppförts förstagångeniWoodfordGreen
(grefskapet Essex).

— Å hofteatern iWeimar kom-
mer i oktober det 100-åriga jubileet
af första uppföraDdet af Wallenstein-
trilogien af Schiller att högtidlighållas.

Pappers-
N. Ksplaiiadsatan 43.

Midtemot Nya Teatern
Telef, 2450.

VäSförsedt lager!

MARIEBAD
Mariegatan 13.

Servei%as erkändt bästa bad af alla slag.
Tör abonnenter stor rabatt Telefon 20 27.

TH. WULFFS
k Ritmaterialiehandel

Billiga pris r!



W:m, EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinhandel. Älexandersg. 52. Telef. 2178. Helsing

3. Juch'he d' Mad'ln san da, Walzer .LorenzHotel Kamp. ■1 Fragmente a. d. Opte Der Vogel-
händler" Zeller,

5. Verliebt, Romanze Ziehrer
(Piston solo)

Wiener Damen-Orchester 6. Giroflé-Girofla, Ouverture Lecoque,

Geschwister v. Bugånyi.
Weamma G'mutli. Walzer Schranel,

Illusionen-Potpourri Polanik

Du guater Himmelväter, Lied . . .KrakauerSöndagen den 25 Sept. 1898 Gilet.Loin du bal, Intermezzo
Der kleine Kobold, Characterstiick Eilenberg.

Program. Wien iiber allés, Polka schnell Strauss
1. Girnzinger-Marsch Drescher.
2. Ouverture zu. Dicliter rmd Bauer".Suppé.

Ziehrer Tisdagen den 27 Sept. 18983. G-ebirgkskinder, Walzer
4. Hochzeits-Marsch a. »Sommeruachts-

traum" Mendelssohn

5 Der Tauber, Lied Koscbat. Program(Piston solo.)
0. Ouvcrture z. Öp. Die Felsenmulile"Reisinger Erzherzog Albrecht-Marsch Schneider,

2. Leichte Cavalleria, Ouverture Suppeé,
7. Solalittsohuhläufer, Walzer Waldteufel,

i- Puppenfee, Walzer Bayer
8. Deutsche Lieder, Grosses Potpourri Klimsch Verdi,4. Zigeuner-Chor a. d. Öp. 11 travatore
0. Die Luft von Wienerwald", Lied .Hoffmann, 5. Beim Souper, Lied Chateau.

10. Marien-Polka frnc Pelinka, (Piston solo).
6. Ouverture a. d.Öp. Die Zigeunerin" Balfe.11. Erinnerungen anRich.WagnersTanh-

äuser" Hamm,

12. Vorwärts voran, Polka schnell . . .Langer
7. Naohtschwärmer-Walzer Zielirer

Måndagen den 26 Sept. 1898 8. Wiener Speoialitäten,Potpourri Klimsoli
9. Largo Händl

10. Goldelse, Polka mazur EioliterProgram.
1. Wiener Rollschuhclub. Marsch .. Richter 11. Die Mtihle im Schwarzwalde, Idylle Eilenberg.
2. Ouverture z. Öp. Fra Diavolo1 Auber 12. Vergniigungs-Anzeiger,Polkaschnell Kinzl

ors.

W INTYG. $

W riers utveckling. n,mno,a VJi

W Stomatol på 2 minuter, af i,0 Stomatol

% 3) feÄWier dödas efter 3 mi-
V/ tiuter vid 3% Stomatol halt. .3% » torna

il/ tol hindrar tydligt bakteriens utveckling V /
W 4) SaSSSÄmcoiDdödasafWW> 60, Stomatol fullkomligt efter 4minuter. \J/}/a 4°n-5% Stomatol hindrar tydligt efter
V/ 2minutersinverkanbakteriens utveckling Jg
Vl> 5) Friedländerspneumo-bakterier dödasfull- >V

M' tol på 2 minuter.
7) Gula septiska streptokocker, dödas af \y

X 6"/oStomatol på 4 minuter.
V* 8) Hvita septiska streptokocker, dödas al y.
VI/ 5% Stomatol på 3 minuter. W
X 9) Difterie bakterier, dödas af o°/0 Stoma-Vf tol på 1minut, af i% Stomatol pa V/., W

SÉ> 10) Blå^eptiska baciller dödas af 5% Sto- Wti
*!" matol fullständigt på 2 minuter. Jl.
W Eesultaten af dessa försök visa, att kon- Vf
W|V centrerad Stomatoli4%-s<>/o satt tillvatten CIV
?K iir ett verkligen godt desinfektionsmedel.
W Angifna försök hafva af mig verkställts >ff

med professor Afanasjeffs tillåtelse i hans
:!f laboratoriumvid kliniska institutet. .».
W Doktor 3r. A. Baskino. WJy S:t Petersburg den 26 Juni 1898. tty

H.ÖIS.Avg. Ludv. Hartwall. <*jå Sadu å 20 p:i
Fredr. Edv. Ekberg.

Bageri&Konditori.
Mineralvattenfabrik Elvira a 15 o-i

Helsingfors, Alesandersg. 26,
Wilhelmina å

|| Brefpapper
s§^f rikhaltigaste lager af utländska och inhen^j»i; sk:is--ri--r. liui'iJil jj_jjJjjj -h_ri^L^^J Telefon 169,

15 D\iFirmatrych utfaren billigt.

Dahlbergs Pappershandel
Alexandersgatan 15.

52 Alexandersgatan 52 hos
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.Helsingfors t) Remekemmm mm Jaco

BgSSSI

Herman Lindell
Specialaffär för *#H Artist" och Mitmaierial^^

QirßQl&esticß såväi som hvarje siag af cffiifmaterial
bör man naturligtvis alltidköpai

l€■lfiitiißat«'riali4'lmiß«ft4»liil
eniu^lensamma såsom varandeSPECIAL-AFFÄR" ovillkorligei^rbjudei

största garanti för bästa vara.

Geodetiska instrumentF^Matematiska
Östra Henriksgatan

Glöclritningsapparaten
är ovilkorligen

erhålles endast hos Herman jL/We//Helsmgfi^^^^^^H
den bästa

8*;»? jjgsugaasgg!

Herman Lindell.
Erityis liike

ja S^iirustustarficita
fjyarpißSoja sekä kaikeniaatuisia &\UrusiustarpQita

ostetaan tietysti aina

""» Piirnstiistarpddenkaunasta €»
Siitä syystä etta se ERITYIS-LIIKKEENI viilttiiiniittömästitarjoaa

snnrimman takaukseu tararan hyryydestS.

| P Matemaatillisia 6c Geodetillisiä työkaluja.
\ ij Itä Henrikinkatu.

',t*i~A~AV'v'*^ ■ fj^^^^f^^W' 'WWWW^Wi^^iP^^y^trtiOgJCMJQßJ]

Hiilipiirustuslaite
on välttämättö- G^lJ^Ué °n välttämätt^mästi para- 9}^Yil^^^^^^Hmästi paras

saadan ainoastaan Herman LindelFillä Helsinki
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