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AIiIA" lipfossakrxngs aktie bolagistettin. Ferd Stamer
r__H___L : Generalagentur för Finland.Hagasnndsgatan _■
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ogram~éilaået
Tidning för Helsingfors

Georg Wikströms skrädderi
Östra Henriksg. N.o 1.Teatrar och Konserter./ BAD\/CENTRALA

/ __r.z-._A. \
/ Tarmlufts- och \

/ Basängbad rekommenderas. \
«——_____„_.

Lagret är stort och välsorteradt.
|Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
[ höranvändes.Prisenberäknasmyk-
ket moderata.Utgifves hvarje söndag, onsdag och freaag
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Onsdagen den 16 November.
PANIELNYBL IN, FOTOGEAF, Fabiansg. 31.

SVENSKA TEATERN.

Onsdagen den 16 November 1898
kl. 7,3. e. m

För 3:dje gången

Arria ocli Messalina.
Skådespel i5 akter (andra akten indeladi2 tablåer)

af Adolf Wilbrandt. Öfversättning

Personerna

* Tag hvilken som &
helst £

t laclsoi?f,*
jemför den med 5^

1WsKrtuf & C:s!
välj sedan: J£

t Den bastå. *
% _*

Valeria Messalina,kejsar Claudius
gemålbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbj!': i> >

Uajus Silius, en förnäm Komare .Hr Lindroth
Narcissus, en frigifven, kojsareu^BJßJ^^^J

fva Bl
Jean

Hr Lindh
Decius Calpurianus. höfding för

den kejserliga lifvakten. . Hr Svedberg.
Hr Stavenow.
Frk. Lodenius.
Hr Malmström.
Fru Bränder.
Hr Klintberg.
Hr Deuiell.

Vettius Valens
Julia, enka efter Scribonianus.
Caecina Paetus, fordom consul.
Arria, hans hustru....
Marcus, deras son
Barea Soranus, romersk senator
Syrus, hans slaf
Kallias, Paetus slaf
Glauke, Messalinas slafvinna .
En slaf

Hr Precht.
Hr Hultman.
Frk Söderström
Hr Carlsson.

Slafvar. Slafvinnor. Praetorianer. Vakt.

;en försiggår iKom år 48 efter
Kristi födelse

Börjaskl. 7,_0 och slutas omkr. 10,44 e. m. SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

„SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:

Middagskonsert Höte|Kamp
ita id?/24-y26 e. m. of Wiener Damorkestern.

STAHLBERGS A.TELIER.

N:o 31

Handling

IVic. Au_ii»iu's

Elektriska Affär,
N,i.,..ci-n 3» T.l 091- H:lor.

uppsätter lju_ln.lnin.ii..- för nnslutoing till Hifora Sekt A. B.
bely-ningscentml.

Telefonledningar,
Ringledningar etc, etc.

väl_* orkändt billiga»*.
- » «" S"»"'.'^- BoflS-

Ä .r ■:_,. materi,!, 'W^ffÄÄalltid kostnad»for»lag o. pns-ius-ler lorr»-

Ed.r for någonuultiggning!

Jacob _.i__g<..i.ts fotografiska Jlleiier
alexandersg. 19 (ing. fr. fiasasunasg. 2.)

Utför omsorgsfullt ocb till Ulliga priser allt fotografisßt arbete såväl
inom som utom atelieren. Celefon 2453.

Bodega Andaluza
N:o 28 Unionsgatan N.o 28

af uteslutande äkta naturviner,frukter,
läskdrycker m. m.

MAGASIN BXJ NORD.
HELSINGFORS BAZAR Bett CammelinsJulutställnini

Garn & Stickningsaffär
14. Vestra Henriksg. 14Axa Lindholms

SSSS Tapisseriaffär <6J€€Alexandersgatan 7-
' " ° ■io ___

V. Henriksgatan 18.
Filial: St. Robertsgatan 3,Galanteri-,Bijonteri-,

Läder-, __" JCortavavaror
Glas-, & Porslinsvaror

Dockor «__ LeksakerAkta
Eekommenderar sitt välsorterade

lager af
4

Ullgarner & hemstickadeSpecialitet I& 3 mk.Viner och spiriWof
direkt importerade från utlanae

Hjeit & Lindgren.
Unionsgatan 1".

Yllevaror.Parti order emottagas

N. Esplanadg.å ¥TT Fotografisk Atelier.
C! *P DX iSJ_l_oS JLrÄXXXi Porträtter " visitkortsformat å 6 mk, pr duss (Catop .hus.>

1898.

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Marrask. 16 p. 1898

3__.ello 8.
Neiti Ida Flodin'in ja Filharmoonillisen seuran

orkesterin avulla
Neiti Alma Auer'i__ koenäytäntcnä,

I^aiilnliiituneii-
l-näytöksinen laulunäytelmä. Säveltänyt: Th. Hauptner,

Henkilöt
Nettchen, kukkakauppias. . .
Friedel, hanen serkkunsa . .
Lord Michelby ...... Aleksis Sautio,

Axel Ahlberg.
Taavi Pesonen.
Alma Auer.

Box, hanen palvelijansa
*) Nettchen'inä kokeilee

«f eaiinetten liääf*
Koomillinen oopera l:ssä näytöksessä. Sanat kirjoit-

tanut: M. Carri ja J. Barbier. Säveltän3rt: Victor Massé.
Henkilöt

Taavi Pesonen,

Jeannette
Thomas . .
Pikku-Pekka
*) Jeannette

Pietari Alpo.
Tyyne Finne,
Ida Flodin.

llustalaiiieii.
1-näytöksinen laulunäytolmä. Kirjoitanut Szigliget,

Henkilöt
Egri, Unkarilainen tilanhaltija
Rosa, hanen sisarensa tytär

lisakki Lattu.
Sirkka Hertzberg,

Sandory. aatelismies Oskari Salo.
Lajos,Egrinensimmäinenpalvelija Evert Suonio.

Otto Närhi.Peti, mustalainen
Palvelijoita.

TapausHerra Egrin kartanossa, lähella Szegedin'in
kaupunkia.

Ovet avataan k:lo 1/28. Näytäntö aikaa k:lo 8
ja loppuu k:lo Vs 11.

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

Alla 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 & 0:o's i
Grenoble världsberömdahandskar.

J.H.Wickels
YIMÅTOEL.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme cThonneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.
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Brudslöjor
kransar, band, spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval hos

Firma H. Ellmin
9 Alexandersgatan 9.

H___[ffi Ctatiifs
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2. Telef 4 91

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.

Ledig annonsplats
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Ledid annonsplats.

Filharmoniska Sällskapet.

18:de

populära V\onserter\
Torsdagen den 17 November kl. Va 8 e. m.

Societetshuset

Program
Ouverture till op. Zampa. ' . Herold.
Les Patineurs, vals ....Waldteufel
Erklärung, för stråkork. . . Eaff.
Finale ur op. Judinnan . . . Halevy.

Paus

Wagner,
Beriot.

Ouverture till op. Den flygande
Holländaren

Air varié för trumpet . . .
(hr. A. Schmitt)

Suite Algerienne Saint-Sains
Prelude. Rapsodie mauresque

Reverie du Soir. Marche militaire
francaise

Paus

GounodFörspel till op. Faust
Menuet, för stråkinstr
Wasa marsch. .

Boccherini
Collan.

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
som finnes är

lIA 31MOND3
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen _s_ C:o

Helsingfors,
Generalagenter förFinland & Skandinavien.

«_f oéa Bbcfåer för så goét som
ingenfing.

Restupplagor af en mängd böcker, till-
hörande Wentzel Hagelstams förlag, realieras
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 ooh omtyckta författare samt en del
värdefull fackliteratur.

Hagelstams bokhandel.

BODEGA ESPANOIA
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut afendast äktautländska

VINER &
SPIRITUOSA.
Ständigt lager af färdiga

BABIMLÄDIK.
Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
_» Mikaelsgatan _■

Larsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

serverar bästa i
tallbarsbad, sprit-

finnbadstu, karbad, halfbad,
■ o. terpentinsångskåp.

Telefon 20 27.

_<______: tietoolaget

IIiIS
29. Fabiansgatan 29-

Generalagent för Liherty C:o. Lmt. London.

Möbeltyger, halfsiden, nelucteen, gobelintyger, kre-
tonner m. m. Engelska lampor och metallvaror. Möbler
& mattor. Konstnärligt krukmakeri

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

A.
'«■

IIo I.

z :«60 <.

BARALD WA_.ASTJER_.AS Blomsterhandel, skilnadEi\_k

Sköljkanna

©00©
O©©o
©©©©
QQQQ

Bråckband, Gummistrumpor,
Sköljkannor,Magbindlar &Spol-
ningsslangar, Glasögon och Ki-
kare, Feber-, Bad-,Fönsterther-
mometrar, Ispåsor, 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, Formalindesinfections-lam-
por m. m.

Utmärkt hårreningsmetie!!
„Doktor Hornborgs Hårtinktur"

Hindrar mjällbildning och
hårets affallande

Pris pr flaska 3 mk
Ull MlII111

Ledig annonsplats
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Mignon

Opera i3 akter. Text enligt Goe-
thes „Wilhelm Meister" af M. Carré
och J. Barbier. Musik afAmbr.Thomas.

(Uppförd första gången den 17 no-
vember 1866 iParis.)

Första akten: Gården framför ett
värdshus. Till en hop pokulerandebor-
gare sällar sig Lothario, den vandrande
sångaren, men uppmärksamhetenlänkas
snart från honom på en zigenar-trupp,
som strax därpå uppträder. På husets
balkong samla sig skådespelarne och
andra åskådare. Ur vagnen drager
Jarno med våld fram Mignon, somväg-
rar att dansa, och då Jarno vill tvinga
henne med piske, blir han tillbakastött
af Wilhelm. Som skadeersättning ka-
star Philines åt zigenaren sin börs. Zi-
genarne draga sin väg och Mignon går
med Lothario in ivärdshuset. Laertes
varnar Wilhelm, för Philine, hvilken
under tiden inkommer och under en
terzett skrattande söker fånga den rike
unge mannen isina garn. Då de gått
köper Wilhelm Mignon fri från zige-
naren

Duett. Mignon lyckas öfvertala Wil-
helm att behålla henne hos sig och hon

lofvar följahonom förklädd till gosse.
Under tiden hafva skådespelarne blifvit
inbjudna till slottet af Friedrichs onkel
och Wilhelm besluter sig att trotsFried-
richs protester åtfölja truppen dit.

Andra akten: Ett rum i slottet.
Philine har fått sig anvisadt barones-
sans rum och sitter vid ridåns uppgång
sminkande sig vid en spegel. Wilhelm
kommer till henne åtföljd af Mignon
i gosskläder, hvarför hon hånas af
Philine. Därpå söker Philine att åter
fånga mannen, hvilket äfven utan svå-
righet lyckas. Mignon, som stått af-
sides och med smärta åsett detta, blir
lämnad ensam; stor soloscen, som slutar
med att hon går in isidorummet och
påkläder sig Philines dräkt. Wilhelm
öfverraskar henne emellertid och inser
sen att hon icke längre kan följa ho-
nom, men vill ialla fall sörja för hen-
nes framtid. Iafskedssången skönjes
för första gången den gryende kärleken.

Scenförändring: En park med lust
hus. Mignon inkommer ensam klädd
som zigenerska. Isitt hjärta tror hon
att Wilhelm fastnat i skådespelerskans
garn och känner sig öfvergifven. I
denna sinnesstämning träffar hon Lo-
thario, hvars mörka tankar hos henne
finna genljud. Emellertid samlas skå-

IFotografiska Handels- och Fabriksaktie-B
jbolagetVFinlandI Helsingfors.""

FotograAska artiklarI
ocli B

Fonografer.

despelarne för att hyllaPhiline. Bland
dem är äfven Friedrich. Då Wilhelm
kommer för att söka Mignon skingra
sig skådespelarne. Nu kommer Lotha-
rio med Mignon och antyder för henne
att han tändt eld på teatern. Wilhelm
upptäcker Mignon, men innan han hun-
nit närma sig henne blirhon af Philine,
som inkommit jämte de andra, ombedd
att från teatern hämta den bukett som
Wilhelm tidigare skänkt henne. Mig-
non lyder och springer in ihuset. Nu
instörta från alla håll människor ro-
pande att elden är lös. Wilhelm bry-
ter sig väg genom människomassan och
utbär om en stund Mignon på sina ar-
mar ur det brinnande huset.

Tredje akten: Sal ivilla Cypriani.
Hit till Italien har Wilhelm hämtat den
sjuka Mignon,åtföljdaf Lothario. Med
rörande omsorg vakar den sinnesrub-
bade sångaren öfver flickan. Mignon
inkommer i hvit klädning och,Wilhelm
sluter henne till sitt hjärta. Endast

Philines röst, som ljuder utifrån,kastar
en djup skugga på Mignons lycka. I
detta ögonblick öppna sig dörrarne till
den frånvarandevillaägarens rum, hvilka
enligt hörsägen icke varit öppnade på
femton år. Till Wilhelms och Mignons
stora förvåning utträder Lothario, icke
som tiggare utan klädd irik dräkt.
Under armen bär han en kasett, hvars
innehåll hos Mignon uppväcker alla
minnen från hennes tidigaste barndom.
Hon är den af zigenarne bortröfvade
markisdottern och fadern, som sökt
henne hela världen rundt, som kring-
resande sångare, trycker nu ilycksalig
glädje sin dotter och hennes älskade i
sma armar

"—*>—"

CLEYELÅND
är den bästa velocipeden

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table dhote & å la carte.

Suncls t röm'
s



___* !
"

U^EN_Torr Genuine Årraks Punsch: Guldmedalj i Paris 1889.
A. V. Eklund & C:o.

Skilnadsgatan 19. Telefon 3io
Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billiga priser

Ledig annonsplats

;llLt

Borgå-Porter.
Vällagrad.

Välsmakande
Efterfrågad.

Omtyckt

OQQQOGQQO

&am6rini Restaurant.
Rök

till
Bahio å 20 pi,

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

3
OBS:Fred.Edv. Ekberg>s

Cigarrhandel
52. Alexandersgatan 52.

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland för
JARNSÄN&AR o. MADRASSER.

Betydligt billigare fin de utländska,
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständig garanti.

tmm^n&m
FLOR

(från Paris)
stort sortiment från 50 penni.

Tyller, Sidenblusar, Kravatter,
Fichus, Corsetter, 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 kunnatillfredsställa 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 Brandkårshuset.)

wwwQwwm

s. Champagne

3 Mont de Bruyére
,jg saljes iminut hos de flesta Herrar handlande

Brås å aiia större hotell &, restaura-
artilairer hos

-3
O Ernst Tol!anfäeB*.

S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.
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Nytt lag-er
för säsongen inkommet

O. Öländer
S___l_3.a__s_org'e_ 2.

C. E. LINDGRENS
_Qc_>__*__it- tsScs Fenselfatorili

Rödbergsgatan!). 15UT1K Alexandersgatan46.
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta tillvärkningar iparti och mi-
nut till billigaste priser. Återförsäljare erhållahögrabatt. Orderfrån landsorten expedieras prompt.

G_ E. LINDGREN.
t***********^

<*' F-
Stockmanns Velooiped-depoi,
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Egen reparations=
värkstad.

r_°2Bit**********»*'**' _"***'****-»_»*»_>** Helsingfors, Berggatan 10,

Le meilleur et le plus cher de tous les Rhums

ftfyum §i Cfyrisfogfye.
MBHHHi

Pappers-Största urval TH. WULFFS
k Ritmaterialiehandelfwla&wiarori N. Esplanadgatan 43.

Midteniot Nya Teatern
Telef 2450.

Välförsedf lager! Billiga priser!
billiga priser

i

C?%_3 glasmagasinet _*:#:_.§ "Vi__a.lX£fcl_i.caL©l__X _;_;_;«
Vilhelmsgatan N.o 4,Mikaelsgatan 3.

vid Sidorowska affären anländer idessa dagar nytt vinlager från välrecom-
menderad firma.©SKÄR ALEXSIZ.

L. V. Relander
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Telefon 1803

C-4
C

Notiser.— „Plats för damerna!" Från
Paris skrifves till Berliner Tageblatt:
Palais Royal kan räkna på en varaktig
framgång med sitt nya stycke „Place
auxFemmes!" af Valabrégue och Henne-
quin. Denna fars har genom Valabré-
gue, som på lediga stunder idkar reli-
giösa och filosofiska studier, fått något
mera gediget än man är van att finna
i denna teaters pjeser. „Place aux
Femmes!" är den nyaste upplagan al
F emmes Savantes",men dessamoderna
emanciperade kvinnor hafva drifvit det
något längre änsina anfruar påMoliéres
tid. Modern är advokat, en dotter lä-
kare, en annan målare och endast den
tredje dottern är ingenting annat än
husmoder och ses därför öfver axeln
af mor och systrar. Målarinnan gör
nu den upptakten att den dam, hvars
porträtt hon målar för fem tusen francs,
ar hennes mans älskarinna, ocb att
denna summa kommer ur hans ficka.
Hon yrkar på skilsmässa och hennes
egen moder förordar den. Denna åter-

finner visserligen i domaren en f. d.
tillbedjare, som gynnar henne så myk-
ket som möjligt, men bevisen på hen-
nes dotters otroliga hårdhet mot sid
man äro allt för I ni-] '". fl" AmJAmt

len skall kunna gifva henne rätt. Den-
na domstolsscen är en af de muntraste
man hittills skådat på scenen. Sista
akten medför försoning på grund af
den moralen att kvinnor, som känna
sig kallade till högre uppgifter, skola
det ena göra och det andra icke låta.
Advokatskan skall icke längre låta sin

man räkna upp tvätten åt tvätterskan
och målarinnan skall jämte denhistori-
ska taflan „Caligula utnämner sin häst
till konsul" äfven ägna sig en smula
ät sin man, så att han icke behöfver
söka förströelser utomhus.

—
På Deutsches TheateriBerlin

uppfördes för första gången ett nytt
skådespel itre akter af Ä.rthur Schnitz-
ler. Det bär titeln „Das Vermächtniss"
och kan sägas vara en ny variation af
författarens älsklingstema

—
en fallen

kvinna i tvist med den egoistiska, bor-
gerliga världen. Stycket rönte visser-
ligen vid första framförandet ett gan-
ska varmt mottagande af publiken,men
kritiken behandlar det tämligen omildt.
Författaren har genom att noga följa
Ibsen ispåren förlorat fotfästet isin
egen värld, den wienska.

Arthur Schnitzler är känd af en
svensk publik genom sitt skådespel
Liebelei", hvilket under benämningen

"Älskog" äfven uppförts härstädes.

Aanu eti annan pje*, kallad „Få-
gelfri", af samme författare, lär för
närvarande vara under inöfning för
Svenska teaterns scen i Stockholm.

— „Im weissen Rössl"(Turistlif),
Blumenthals och Kadelburgs lustspel,
uppfördes å Volkstheater iWien och
vakte lifiig munterhet, skrifver en re-
censent. Framgången växte för hvarje
akt och beredde författarne, som redan
efter första akten framkallades af stor-
mande applåder, många hyllningar un-
der aftonens lopp. Utom Giardi, som
spelade kypare och Tyrolt, som återgaf
fabrikanten Gieseckes roll, erbjödäfven
frökenGlöckner som värdshusvärdinnan
en prestation full af vederkvickande
humor.

— " „Matthias Gollinger" är titeln
på det nya fyraakts lustspel, som d.r
Oskar Blumenthal och Max Bernstein
gemensamt författat och som kommer
att uppföras första gången å Lessing-
teatern iBerlin.

—
Från Wien meddelas: „Cyrano

de Bergerac" rönte å Burgteatern en-
dast ett kyligt mottagande. Man fröj-
dade sig åt den flytande versen och

mången vacker scen, men något var-
mare deltagande lyckades icke bana sig
fram. Till den svaga framgången bi-
drog äfven det otillräckliga återgifvan-
det isynnerhet af hr Hartmann ititel-
rollen och fru Devrient, som spelade
Roxane. Deaf censureniBerlin strukna
ställena bibehöllos här. Efter andra
akten tackade trots det svaga bifallet
regissöreni författarens namn.

— Madame Guereros spanska
trupp, hvilken äfven skall gästa Ber-
lin, skrifver B. T., öppnade å Renais-
sance-teaterniParis sitt gästspel med
„Nina boba" (Den enfaldiga flickan)
af Löpe de Vega. Fru Guerero visade
sig som en konstnärinna af älskvärd
humor och fin intelligens. Den mest
af medlemmar af spanska kolonien och
det literära Paris sammansatta publiken
beredde henne ett entusiastiskt motta-
gande.
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I Brefpapper
|$| rikhaltigaste lager af utländska och inhem-
r|; ska sorter, linierade och olinierade^^M

Firmatryck utföres billigt.

Dahlbergs Pappershandel.
MA^xandersuatan 15.

ALEXANDERS TEATERN.

*3taliensfia Bperan
Onsdagen den 16 November

kl. 7,30 e. m

Debut af de celebre artisterne: S.ra M. Svetade-
Masson och S:r E. Gandolfi

gifves

MIGNON.
Opera i3 akter, 4 tablåer. Musiken af A. Thomas,

Obs!Iförsta akten utföres balett. Balettmästare
Z. Karpowitsch.

Personerna
Mignon . . .
"Wilhelm Meister
Philine . . .
Lothario . . .
Laertes . . .

S.a Svetade-Masson
S:r De Nerri.
Kr De Späda.
S:r Gandolli.
S:r Bonfante.
S:r Cerri.
S:r Sarudgio.

Jarno .
Friedrichs

l:sta och 2:dra akten försiggår iTyskland
3:dje akten i Italien,

Kapellmästare:E. Cooper, Regissör: Micos-Urbano

Början sker kl. 7 Va e. m

Fredr, Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

1 m
J| Franska Lifförsäkringsbolaget g
g LUR B Al NE, g
_§| Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. H
H Garantifonden: 98 miljoner Frcs. gg)
«S Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- ggj)

ringar af alla slag. Genom samarbete med Jj^
(^ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- £01
f«a baine et la Seine beviljas de försäkradevid i&h

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
(§§ hvilka fullkomligt säkerställa såväl (lenfor- __^
fgSi säkrade och hans familj, som ock (le per- ffi*.
*M. söner, ined hvilka han står i affärsförbin-
_I_3 (lelse för den oundvikliga förlust, som en £0

(Zg| sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- g/j);j=f ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter-
_§^ skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
(88) premierna för hela sjukdomstiden och utbe- gg)
Sg taiar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- g<_<s^p lig och resten vid dödsfall. .__y
<M> Bolaget LTrbaines försäkringar äro gg)
3g därför särskildt att rekommendera för lier- sA
(j!S rar affärsmän, då det gäller att säkerställa £0)
(Sfe större affärsföretag genom lifförsäkring, gg
3g emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- A
"i§3 samma storängar svårare sjukdomsfall all-
((g| tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- gg)
3g ges- och förlagsman stora förluster. gA
(Ji^ För dessaväsentliga fördelarerfordras £0
"ÄÉ) icke några extra premier utan endast att gg)
3g den försäkradeafstår från den årliga vinst- JKi)8=? andelen. ___"

(gfö Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. gft)

# öar/pö/jcJfinorring. j#_i_i(^#_iS^_i<_i_S#^##l
IWfWfPFfWI

_ >r,^^i_Ä_:___;___:___:_-'_.___-___.__fcÄ-_fcÄ:i_i>.v

Sf INTY-G. iL
yf. Ett mig tillsändt munvatten »Stomatol",
W hvars sammansättning är mig bekant,har jag Vf
MV undersökt med hänsyn till dess inverkan på tiV
yf. olika septiske och ändra sjukdomsalstrande y.
V?/ bakterier, hvilka städse eller vid kända till- yf
tJV fallen förekommaimunhålan. \iji
}'f Dessa undersökningar gåfvo följandere- 1Z
V?/ sultat: Vf
Wé/ 1) Kolerabakterier, dödas fullständigt vid tfiV
Jl_< 5%' Stomatol i vatten, på 1minut, af 1Z
V!/ 3% Stomatol på 3 minuter. 1% Stoma- Vf
£fr tol hindrar ibetydlig grad dessa bakte-
JK riers utveckling.
V!/ 2) Imunhålan förekommande s. k. Mullers Vf
t|V komina-baciller dödas fullständigt af 3% tfl>
JK Stomatol på 2 minuter, af 4% Stomatol71'
Vf på 1 minut. Vf_i_> 3) Tvfoidfeberbakterier dödas efter 3 mi- ikA
yf nuter vid 3% Stomatolhalt. S% Stoma- M
Vf tol hindrar tydligt bakteriensutveckling yf
W|> efter 1 minuts inverkan. M>
_"!' 4) Tarmbakterien (Bacterium coli) dödasaf V
V!/ 6% Stomatol fullkomligt efter 4 minuter. Vf
__> 4%— 5% Stomatol hindrar tydligt efter fIV

JK 2minuters inverkanbakteriensutveckling. Vf
Vf 5) Friedländerspneumo-bakterier,dödasfull- Vf
f|V ständigt vid 4% Stomatolhalt efter D/a WÉV

JK minuts inverkan. 5% Stomatol dödar
Vff denna bakterie på 1 minut. Vf
_|/ (i) Orange-gul Sarcina, dödas af 5%Stoma- WÉV

JK tol på 2 minuter.
Vf 7) Gula septiska streptokocker, dödas af Vf
_l/ 6% Stomatol på 4 minuter. \h'äJK 8) Hvita septiska streptokocker, dödas af Vf
Vff 0% Stomatol på 3 minuter. Vf
__if 9) Difterie bakterier, dödas af 5% Stoma- W|>
JK tol på 1 minut, af 4"/0 Stomatolpå D/2 civ
Vf minut. V!/
<i'å 10) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- W|>JK matol tullständigtpå 2 minuter. yf.
Vf Resultaten af dessa försök visa, att kon- \ff
<|V centrerad Stomatol i4%— 5% satt tillvatten WÉ>

JK är ett verkligen godt desinfektionsmedel. }f.
V/ Angifna försök hafva af mig verkställts \J/
WåV med professor Afanasjeffs tillåtelse i hans WIV
JK laboratoriumvid kliniska institutet. If.
Vf/ Doktor M. A. Baskino. Vf
CM S:t Petersburg den 26 Juni 1898. JtJßf«_.Ä__:Ä_fcÄ__;_'44_;Äi_»__;-»ife'

_"-25?7vs?s?^v5? *t» "*__«^'^f^'>S'>-B^*

ing. Lwfr. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Alesa_.ders_». 26,

Telefon 169

Tillverkningen står
nnder kontroll af filo-

sofie doktor Hj. Modeen. Jaco
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Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.

Onsdagen den 16 November 1898

Program
Marche universelle Fechner.
Veilchensträuschen, Walzer . . . Messerschmidt
Ouverture „Barbier vonSevilla" .Rossini.
Allés ihr zu lieb!Polka ....Fahrbach.
Paraphrase „Wie schön bist du!".Nesvadba.
Saisonbilder, Potp Fischer.

Perssons
Sficktnaskinci?.

!?«___. ___*_-r— *~r j^
.7>igf_P^r .J .._.. .|. ■'£.-■

Stickade varor såsom strumpor, damasker,
barnklädningar, gosskostymer, damtröjor, underkjo-
lar m. m.

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

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

Th. Neovius.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Torsdagen den 17 November 1898

Program.
Radfalirer, Marsch] Argauer.
Braun öder blond, Walzer . . . Waldteufel
Ouverture „Königslieutenant" . . Titl.
Damen Oorso, Polka......Komzak.
Douce Caresse Gillet.
Momente der Tauschung, Burleske Fahrbach.

7. Ouverture „Mignon" Thomas.
8. Illustrationen, Walzer Strauss.
9. Wiegenlied Gillardini.

10. Reiselust, Potp Richter.
11. In der Gebirgesschenke,Idylle. .Labitzky.
12. Eljen a Megyar! Galopp . . . Strauss.

7. Ouverture „Freischi.tz".
8. Wiener Gemiith, Walzer
9. Traumgeister, Intermezzo

10. Musik-Lexikon, Potp. .
11. Bolero
12. Blitzzug, Galopp . . .

Weber.
Schramel
Stix.
Richter.
Farvager.
Dorfner.
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