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Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter./bad\/centrala
/ __r-__r__. \
/ Tarmlufts- och \
/ Basängbad rekommenderas. \ Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 29 Fredagen den 11 November
DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

SVENSKA TEATERN. ALEXANDERS TEATERN.

Fredagen den 11 November 1898 Jtaliensßa operan
kl. 7,30 e. m Regie: A. Lukowitsch

Lördagen den 12 November kldra gången

gifvesArria ocli Messalina. Rigoletto.Skådespel i o akter (andra akten indeladi2 tablåer)

af Adolf Wilbrandt. Öfversättning
Musiken af VerdiOpera i4 akter

Personerna Personerna

d eS
S * '%_

<_i _>

*_ -^ -^>

_ .s r^3 fl«,3 j_

Valeria Messalina,kejsar Claudius
gemål

Cajus Silius, en förnäm Romare .
Narcissus, en frigifven, kejsarens

skrifvare
Decius Calpurianus. höfding för

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

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

Stycket spelar iMantua och dess omgifning
i16:de århundradet

Iförsta akten förekommerbalett arrangerad af
balettmästar Karporvitsch.

Början sker kl. 7 Va e. m.
Nästa föreställning gifves Söndagen d. 13 November.

21 abonnementsbiljetter säljas med s°,

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.
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MA.GA.SIN DU NORD.
JulufsfälinmÉ

Garn & Stiokningsaffär
Axa Lindholms

g£ SS Tapisseriaffär €$££
Alexandersgatan 7- T- 6 38-

Rekommenderar sitt välsorterade
lager afAkta

Ullgarner & hemstickadeViner och spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren. Yllevaror.Parti order emottagas
Unionsgatan 17

N. Esplanadg.M"~^TTTén^rÄ TIT Fotografisk Atelier.
IKjSXIJLIA-ELJU Porträtter

"' visitkortsformat å 6 mk, pr duss (Cator _ /x/s.?

Frk, Bock.
Hr Lindroth

Hertigen af Mantua. . .
Rigoletto, hans narr . .
Gilda, narrens dotter . .
Sparafucile,bandit . . .
Magdalena, hans syster .
Giavonna, Gildas sköterska
Grefve Monterone . . .
Marulloj hofmän

_ _ _
Horsa )
Grefve Oeprano . . .
Grefvinnan, hans gemål
En officer
En page

Hr De Nerri.
Hr Broggi-Muttini,
Fr. De Späda.
Hr Busconi.
Fr. Sarudgio.
Fr. Breda.
Hr Baldini.
/Hr Cerri.
\Hr Tsrherolami.
Hr Urban.
Fr. Breda.
Hr Tibeletti.
Fr. Rummel 2.

1898.

SUOM. TEAATTERI.
Lauvantaina Marrask. 12 p. 1898

(El Alealde de Zalamea)

.l-näytöksinen näytelmä (7 kuvaelmaa).

Kirjoittanut Pedro Calderon de la Barca,

Henkilöt
Adolf Lindfors

Eino Salmela
Benjamin Leino

fKnut Weckman
/ hanen lapsensa (Katri Rautio

Sirkka Hertzberg
Pietari Alpo
Evert Suonio

7ÄI ål/M fflflMåHl

aået
Georg Wikströms skrädderi

Östra Henriksg. N:o 1.
Lagret är stort och välsorteradt.

Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
j höranvändes.Prisenberäknas myk=
ket moderata

Slarvar. Slafvinnor. Praetorianer. Vakt.

Handlingon försig »år iRom år 48 efter
0 rabatt.Kristi födelse

Börjaskl. 7,3o och slutas omkr. 10,44 e. m

„SKÅNE", Brand:
Alla"dagar HÖtfil Kfl111PMiddagskonsert f mmorkesterT

från kl. a /-.4— 1/2be- ni. . __. — ___—

stAhlbergs jltelier.

Wiv. _ti___i»ui's

Elektriska Affär,
M,1.,...ir.„34 Tel 097. H.lor.

ng till H:for» El__. A. B.
t lju-lednlngar

belysningsceatral,
Telefonledningar,

Ringledningar etc, etc.
välooh erkänd» billigast.

-
8 »_ jwj fl>°'Alt

*_■ l:m. material o. apparater ytt__ M*'j*.
-Iltid kostnad».öralag o. pn.ku.__Br far»» Ni

________
Eder fOr någon

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

HELSINGFORS BAZAR
Galanteri-, Bijouteri-,

Läder-, <fe Kortavavaror
CrJas-, & Porslinsvaror

Dockor & Leksaker

Specialitet I & 3 mk.

J.H.Wiekels
VINHANDEL.

ARRÄKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplome cThonneur) vid ut-
ställningeniBordeaux 1895.

Utför omsorgsfullt ocb tillbilliga priser allt fotografiskt ar»m såväl
inom som utom atelimtt. Cokfon 24 st.

G. F. GARLANOER.
Alla aftnar

Aftonkonsert
från kl. 8 e. m

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

/Vcwa Esplanadg. 37. Telef 1727.

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

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

Grenoble världsberömdahandskar.

Jacob CitiitMrists Totografiska Hfeiier
flksandersg. 19 (in_u fr. fiagastinasg. 2.)

Bodega Andaluza
N:o 28 Unionsgatan N:o 28

7 y_. e.m

Felipe 11, Espanjan kuningas
Don Löpe de Figueroa, kenraali . Emil Falck.
Don Alvaro de Atayde, kapteeni. Axel Ahlberg
Don Mendo, kövhäaatelismies

Pedro Crespo, talonpoika
Juan

Isabella
Ines, heidän serkkuns.
Kylan kirjuri
Kersantti

Aleksis RautioRebolledo, sotamies. . . .
Chispa
Muno, don Mendon palvelija

Hilma Rantanen.
Hemmo Kallio.

hlnsimmäinen
ma,- sotamies

(Otto Närhi
lToinen

Kuninkaan seuralaisia, sotilaita, talonpoikia.
Paikka: Zalamea (pieni maakylä Estremadurassa),

" Aika: Kuudestoista vuosisata.
Huomaa! Pitkät väliajat 3:nen ja 4:nen sekä4;nen ja
ö.nen kuvaelman väliilä. Muut väliajat ihanljdayet.

Ovet avataan k.lo 7. Näytäntö aikaa k.lo V2B
ja loppuu k.lo 11.

14. Vestra Henriksg. 14.
Ellen Camntelins

V. Henriksgatan 18.
Filial:St. Robertsgatan 2,

Kontor Mikaelsgatan N:o 3
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HÅ KAL!) WASASTJEIHAS Blomsterhandel, SKLLWDEi. 4.
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Brudslöjor
kransar, band, spatsar, sida ltygsr och plyscher
i största urva! hos

Firma H. Ellmin
9 Alexandersgatan 9.

Gi_FM_n'„Helsingfors
Smörgåsaffär

Telef 491Michaelsgatan 2

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt

Ledig annonsplats
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Ledid annonsplats.

Filharmoniska Sällskapet.

16:de
populära V\onserter\

Lördagen den 12 November kl. 1h8 e. m.

Societetshuset

Program
Ouverture tillop. „Tantalusqualen" Suppé
Hochzeits-Beigen, Wals
„I)u bist die Kub." för stråkork. Schubert

Finale ur op, Faust

Paus

Fest-Ouverture Lassen
ErnstOtello-fantasi. för violin

(Herr Max Schulz.)

Scenes napolitaines llassenet

Paus

DelibesCortége de Bacchus
Songe d'amour apres le bal" . Czibulka

Mazurka Glinka

Den enda värkligt praktiska SKRIVMASKIN

//A 3131OND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på

Carl Jacobsen & C:o
M e1si11g

Generalagenter förFinland & Skandinavien.

<_?_._. a Böcfier för sä goét som
ingenting.

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

Till oerhördt priser erhållas
lunda romaner och noveller A våra mest fram-
stående och omtyckta författare samt en del
vare

Hagelstams bokhandel.

Många nyttiga saker s.s. Sundhetshängslen,
nödvändiga för hvarje människa. Rak-maskin-knif-
var,Penslar», Kopparo.pulver,Mjölkstereliserings-
apparater,Formalin desinfections-lampor m. m.

Utmärkt hårreninqsmedel!
„Doktor Hornborgs Hårtinktur"

00©© IQ^ hårets affallande. QQQQ
0000Prispr flaska mk. OQOO
QQQQ_^__^^^^0000

Ledig annonsplats

110 ._."■ :c_
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BODEGA ESPANOLA.
Helsingfors

!Försäljningiparti ooh minut af endastäktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

BAB9KLADEB.
Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan ifl

fHLarsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

serverar bästa i
tallbarsbad, sprit-

finnbadstu, karbad, halfbad,
■ o. terpentinsångskåp.

Telefon 20 27

.____l__ tietoolaget
IRIS

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. li*ui?cfyman
rekommenderar förutom sitt I:a Drog», Kemikalie-,
Parfym- & Tvållager, Mikaelsg. i,sin särskildaat-
delning (nedra våningen) för Kirurg- & Optiska in-
strumenter, Gumitiivaror m. m. såsom:

__.

Bråckband, Gum-
mistrumpor,

Sköljkannor,Mag-
bindlar & Spol-
ningsslangar,

Glasögon och Ki-
kare,Feber-,Bad-,
Fönsterthermo-
metrar, Ispåsor,
Dinappar, Gum-
mityg, Inhala-
tions apparater.
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Rigoletto
Opera i3 akter. Text enl. Viktor Hu-

gos „Le roi s'amuse" af F. M. Piove.
Musik af G. Verdi.

Uppförd första gången den 11 Mars
1851 iVenedig.

Första akten: Stor fest i det her-
tigliga palatset. Under aftonens lopp
delgifver härtigen Borsa, att han,itrots
af sin tidigare kärlek till den sköna
grefvinnan Ceprano, förälskat sig ien
ung flicka, som han lärt känna ikyr-
kan. Detta oaktadt försöker härtigen
under menuetten vinna grefvinnan, och
Rigoletto retas häröfver med grefven,
men tystnar, då Marullo underrättar
vännerna att han, Rigoletto, har en äl-
skarinna, som han alla nätter besöker.
Dock fortsätterRigolettosnart åter med
sitt skämt och uppmanar härtigen att
aflägsna grefven af Ceprano föratt vinna
hans grefvinna. Detta anslag hör emel-
lertid grefven och svär hämd, förhvars
utförande han inbjuder sina vänner till
sig. Midt under festen intränger gref-
ven af Monterone, hvars dotter blifvit
förförd, föratt fordra räkenskap af här-
tigen, men bemötes blott med hån och

föres slutligen fängslad, förbannande
den hjärtlöse hofnarren.

Scenförändring. (IIakten:) Gata från
hvilken Bigolettos hus genom en mur
är afskildt. Natt. Eigoletto kommer
tillintetgjord genom förbannelsen och
träffar Sparafueile, som erbjuder honom
sina bandittjänster. Lämnad allena hå-
nar han sig själf och sin tjänst somnarr,
men lugnar sig dock och inträder ge-
nom porten till sin dotter, som flyger
honom vänligt till mötes. Duett. Nar-
ren förbjuder sin dotter att åt hvem
det vara må nämna något om sitt stånd
och namn

Under det han spejar ut genom por-
ten för att lyssna, om någon finnes,
som kan höra dem, smyger härtigen
obemärkt sig in, och, efter det Rigo-
letto lämnat sin dotter, gör han henne
sin förklaring. Stor kärleksduett.
Gilda har länge älskat den unge man-,
nen, som hon sett ikyrkan och antog
vara en student. Under försäkring
om orubblig kärlek tager han afsked,
ocb Gilda stiger långsamt uppför trap-
pan till sitt sofrum. Under tidenhaf-
va Cepranos vänner församlatsig utan-
lör för att bortföra Rigolettos förmenta
sköna. För Rigoletto, som äfven kom-
mer till platsen berätta de, att det
gäller Cepranos hustru och förbinda
hans ögon.

iFotografiska Handels- och Fabriksaktiel
bolaget iFinland Helsingfors.

IFotog-raßska artiklarI
o* 5Fonoffrafer.

Därpå stiga de öfver muren, öppna
dörren inifrån och bortföraGildahvars
hjälprop föranleder Rigoletto att lösa
bindeln. Till sin förskräckelse ser han
sig grymt bedragen och sedan han öf-
vertygat sig om att Gilda värkligen är
borta, störtar han vanmäktigt ner.

Andra (III) akten: Sal i slottet.
Härtigen erfar af sina kavaljerer att
Gilda ej har en aning om af hvem och
hvart hon blifvit bortförd och skyndar
sig omedelbart att lugna flickan, hvil-
ken han tror sig värkligen älska. Till
hofherrarne kommer Rigoletto,som spe-
lar narr, ehuru förtviflan om dottern
söndersliterhans hjärta. Ändtligen tar
han mod till sig, och bönfaller hos hof-
mästaren om att återfå sin dotter. Med
våld vill han intränga till härtigen, ty
han förmodar att hon blifvit hitförd,
då plötsligen Gilda genombryter ked-
jan af de i vägen stående och vill med
sin fader lämna salen. Blifven allena
med Rigoletto berättar hon, hvem som

vunnit hennes kärlek ikyrkan och be-
känner att hon nu först fått veta, hvem
han värkligen är. Rigoletto söker trö-
sta henne, men svär inom sig en blo-
dig hämd och styrkes yttermera isitt
beslut, då han nu ser grefven af Mon-
terone af väktare föras till fängelset.

Tredje (IV) akten. Ea mur skiljer
scenen i två delar, på ena sidan gata,
på andra Sparafuciles rum med balkon.
Längs gatan kommer Rigolettomed sin
dotter, som här hemligt spejande vill
öfvertyga sig om huru trogen hennes
älskade är. Hon ser härtigen inträda
till banditen. Strax därpå inträder
Magdalena,gatudanserskan, hvilken tjä-
nar sin broder med att locka kunder.

Världsberömd kvartett, i hvilken å
ena sidan framträder härtigens och dan-
serskans lättfärdighet och å andra si-
dan Gildas förtviflan och hennes faders
hämdbegär. Rigoletto försöker öfver-
tala sin dotter att ikarlkläder fly till
Verona, dit han lofvar följa henne i

cleyelånd"
är den bästa velocipeden.

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

S und s t röm's



i.3

:0

q a>

O (fl

'+* C-

r* +"

c.O

AXEL PIHLGREN Torr Genuine Årraks Punsch
A„ V. Eklund & C:o.

Skilnadsgatan. 19. Telefon 310
Välsorteradt lager af

Vinei* & Spirituösa

Ledig annonsplats

I G.000000000 ***************
„Swift"Borßå-Porter. „Quadrant"

Vällagrad

Välsmakande

H\\/ 7 // /

„Nordstjernan"Efterfrågad
Omtyckt m. n

OOQQQQQQQ I *$*_.**s_.#***#s*'

&am6rini éZest
Rök

Bahio å 20 pi,
London Docks å 20 p.i,

La Garona a 35 pi

Fred.Edv. Ekberg's
Cigarrhandel

52. Alexaiidersgatan52

F.Stockmanns "Velociped-depot.
£4>£**4(£*&****** iA^A*
Velocipeddelar oTpTufc_f

/\ tu Egen reparations»
.//

*■"_.*****#**#♥***

Le meilleur et le plus cher de tous les Rhums

Rljum §f. Cf__?_sfc>£fie.urant.
Störste^r^^^^^^^ij

Glasvaror
billiga priser

<3%ya glasmagasinet
3

OBS:
Mikaelsgatan 3.
vid Sidornwska affären

OSKAR ALEXSIZ.

_.

l_>

morgon. Hon anar en elak plan af sin
fader, hvilken ock, sedan Gilda gått,
gifver iuppdrag åt Sparafucile attrödja
härtigen ur vägen och betalar hälften
af biodspengarna på förhand. Därinne
lägger sig härtigen till sängs, ty ett
oväder har utbrutit. Han skall lägga
sig på balkonen och Magdalena får i

uppdrag att skaffa bort hans vapen.
Gatusångerskans bön atträdda den unge
mannen tillbakavisar Sparafucile, ty ef-
ter hans begrepp ombanditära börhan
vara trogen sitt löfte. Men därjämte
antyder han att om någon annan till-
fälligtvis skulle infinna sig midnattstid,
denne finge dö i stället för härtigen.
Hela denna scen har den i karlkläder
klädda Gilda hört, och klappar raskt
på, ty hon har beslutit att rädda den
älskade från döden.

Då Sparafucile öppnar för denklap-
pande och ser en man, håller han sitt

ord till sin syster och stöter dolken i
Gildas bröst. Strax därpå kommer
Rigoletto för att erhålla sitt offer, som
han själf vill kastaifloden. Men plots-
ligt hör han härtigen sjunga sm sorg-
lösa melodi. Han rifver förtvinad om-
höljet från den liflösakroppen och igen-

känner sin dotter. Isin förtviflan er-

känner han sig själf hafva varit orsa-
ken till Gildas mord. Medveten om att

Monterones förbannelse gå" iupp y'"

lelse störtar han öfver sin dotters !__:■_

togrb f

Notiser.
— Italienska operans personal för

instundande säsong består af följande
artister.

Sopraner: Tina de Späda, Lea ban-

troro-io Ester Montalbano, Ida Breda.
Mezzo-sopr.: Mary Svetade-Masson.
Controalto: Celestina Sarudgio. Teno-
rer- Ferdinando deNerri,LuigiBovero,

Girolamo Salassi. Barytoner: Ennco
Broggi-Muttini, Luigi Bonfante, Gio-
vani Baldini. Baser: Ettore Gandolfi,

Francesco Busconi, Francesco Oern.
Basso-buffo: Tommaso Barberis. Ka-
pellmästare: Emil Cooper ochSebastiano
Breda Regisör: Theodor Mikos-Urban.
Sufflör: Giuseppe Urban. Dekorateur:
A Skabeeff. Kören består af 22 och

Orkestern af 21 medlemmar. Baletten

består af 8 personer: Prima balerma
Rosina Sacki. Balettmästare Z. Kar-
powitsch.

__
Ett „Bayreuth" iNew-York.

Den stora framgång Wagner-säsongen
haft att anteckna vid Covent-Garden
teatern iLondon, jämte den samtidigt

till Amerika ingångna underrättelsen
om att man vore beslutenatt vidRich-
mondhill i Themsedalen grundlägga

atelier.

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland for
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.

Betydligt billigare än deutländska.
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersjratan50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständig garanti

åMkåMltMåM
FLOR

(från Paris)
stort sortiment från 50 penni.

-*._*-

Tyller, Sidenblusar, Kravatter,
Fichus, Gorsetter, Handskar,

Chiffon, Crep, Sammet,
m. ra., m. m. allt hemkommet för

saisongen

Då det lyckats mig att engagera
en af Sveriges mest framstående modi-
ster, ser jag mig i stånd att kunna
tillfredsställa den mest olika smak be-
träffande såväl enklare som elegan-
taste hattar och rekommenderar min
affäriärade damers ochkunders åtanke!

Konrad Björkegren
Hagasundsgatan 2. Hennes hus

(snedt emot Brandkårshuset.)
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■Champagne

de Bruyére
Jjsäljes iminut hos de flesta Herrar handlande.
■^^■^rv.".■;.- å alla större hotell & restaura-
_________________________________.'artila!.er hos'

tioner

Ernst ToHarjfJer
S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

■

fil_.':;
v !!_____/

,

■Bl ;

Nytt la&er
för säsongen inkommet

O. Öländer
S_eä___-&a.stor_fet 2.

C. E. LINDGRENS
_eo__*_3t- cfe. Ponselfatorili.

Rödbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta tillvärkningariparti ooh mi
nut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Ordei
från landsorten expedieras prompt

G. E. LINDGREN.

I

till

Guldmedalj iParis 1889.

ett fullständigt Bayreuth", har väckt
teaterledarenasiEmpire City uppmärk-
samhet och hos dem framkallat tanken
pä att i närheten af New-York lika-
ledes inrätta en särskild Wagnerteater.
Det ställde sig visserligen rätt många
svårigheter häremot, men — som ame-
rikanska blad yttra sig,

—
det har

lyckats Mr. Gran att öfvervinna dessa
samtliga. Man har sålunda i„fjärran
vestern" nu på allvar kommit därhän
att uppföra en teater uteslutande fören
Wagnerrepertoar. — Till en början
kunde man ej enas om tiden för före-
ställningarnas begynnande. Det före-
slogs å ena sidan kl. 5 eft. m. medj
där så lämpade sig, en half eller tre
kvart timmes mellanakt, andra åter för-
kastade detta förslag helt och hållet
och yrkade på att en för den strängt
sysselsatta New-Yorker affärsvärlden
lämpligare timme oundvikligen borde
väljas. Och så stannade man omsider
vid klockslaget sju som lämpligastebe-
gynnelsetimme, utan att vidare förut-
sätta några längre pauser ellermellan-
akter. Utom fru Melba har man re-
dan så godt som bundit vid företaget
en hel hop artister af första rang exem-
pelvis de bådaReszké, Susanne Adams,

wagnerska operahimlen
-*"^

Hulda Lindfors
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Helsingfors, Berggatan 10

TH. WULFFS
& RitmaterialiehaiulelPappers-

N. Esplanadgatan43.
Midteinot Nya Teatern

Telef 2450.

Välförsedt lager! Billiga priser!

£_.£:s Vinliancielia _.._€._
Vilhelmsgatan N:o 4,

Telefon 1803L. V. Relander

Ett och annat.
Huru Meijerbeer „uppfann" en ny

askapparat, berättar i tidskriften Geg-
enwart" Heino Hugo i en uppsats
med titel „Ea musikers minnen". Mei-
jerbeer hade en dag iParis tagit sig
en promenad isällskap med sin famulus
där, Ritter. De hade härvid kommit
att passera ett under rifning varande
hus och fäste sig vid ett egendomligt
smattrande ljud därifrån. För att un-
derlätta arbetetvid raseringen hade man
för materialets bortekaffand^inrä^^■^JS^?S^^S__nTv__ké_fs!?'
narna> den ena bördan efter den an-
draj gledo nedåt marken. Meijerbeer
blef slagen af defc därvid uppkomna

udeta likhet med &3kans dån och hans
idé var färdig

_ Han lät bygga en lik-
nande trätrumma eller snarare tratt och
Rirter måste hos krigsministern anhålla
Qm ett pani kanonkuior. En ny åsk-
apparat för teatern var därmed färdig.
Maskineriet kom värkligen till använd-
n{ng j flera af Meijerbeers operor samt
existerar annu den dag som äriStog
Qperan j paris.

-++-*+

4^

Ianländer idessa dagar nytt vinlager från välrecom-
Imenderad firma.
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yj! Ett mig tillsändt munvatten ..Stomatol".
Vf hvars sammansättning är migbekant,har jag Vf
(IV undersökt med hänsyn till dess inverkan pa H>
}!' olika septiske och ändra sjukdorusalstrande \.
Vf bakterier, hvilka städse eller vid kända till- Vf
it'J iUllen förekommaimunhålan. Mjjf
>!* Dessa undersökningar gåfvo följandere-

V/ sultat: . Vf
tji 1) Kolerabakterier, dödas fullständigt vid WIV
}!" 5% Stomatol i vatten, på 1 minut, af
Vf/ 3% Stomatol på 3 minuter. 1% Stoma- Vf
iå'é tol hindrar ibetydlig grad dessa bakte-
}!"_ riers utveckling.
Vf 2) Imunhålan förekommande s. k. Mullers Vf
y> komma-bacillerdödas fullständigt af3% Mjf
JK Stomatol på 2 minuter, af 4% Stomatol 71'
V/ på 1 minut. . Vf
__i_ 3) Tvfoidfeberbakterier dödas efter 3 ml- M>
JK nuter vid 3% Stomatolhalt. 3% Stoma- JK
Vf tol hindrar tydligt bakteriensutveckling Vf
t|W efter 1minuts inverkan. SJj'ä
JK 4) Tarmbakterien(Bacterium coli) dödasaf "K
Vf 6% Stomatol fullkomligt efter4 minuter. Vf
_i§> 4%— 8% Stomatol hindrar tydligt efter tftt
JK 2minuters inverkanbakteriensutveckling. .Jl'
Vf 5) Friedländerspneumo-bakterier,dödasfull- Vfä> ständigt vid 4% Stomatolhalt efter P/s M>
Jl' minuts inverkan. 5% Stomatol dödar

Vf denna bakterie på 1minut. Vf
*|V 6) Orange-gulSarcina, dödas af 5% Stoma-
J:f tol på 2 minuter.
Vf 7) Gula septiska streptokocker, dödas af Vf
_i^ 60/oStomatol på 4 minuter. Kiif:!_ 8) Hvita septiska streptokocker, dödas af VA
W o% Stomatolpå 3 minuter. Vf
Såi 9) Difterie bakterier, dödas af 5% Stoma- Wi>
Jjf tol på 1 minut, af 4% Stomatolpå _72
Vf minut. Vf
dä 10) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- £|>Jlf matol tullständigt på 2 minuter.
\ff Resultaten af dessa försökvisa, att kon- Vf
£|V centrerad Sto_matolJ^:%-^% satt tillvatten tlj

■H^t_T___ rkhgen godi ;--.:.i .. '___H___Pn
Vf Angifna försökhafva af mig verkställtsrW
dfj med professor Afanasjeffs tillåtelse i lians W4V
Jir laboratorium vid kliniska institutet. .....
yjf Doktor M. A. llaskino. W
ett S:t Petersburg den 26 Juni 1898. Ifc
<iW'_. ■__■■».■>">;_>_^v<£-^_£^_. ___;.__;" "_s--^-fe»

IT.

Ballett
Fr. Libinskaja och1.) „Lill-Ryssk dans" utföres af

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

Gontscharova,Kväzinskaja, Libinskaja,Bonfante
och Hr Karpowitsch.

Börjas kl. 7 Va e. m
Biljetter erhållas från kl. 9 f. m. till 4 e. m. i

Laurents urlianclel och från 5 e. m. till föreställningens
slut i teaterns kassa. Helgdagar i teaterns kassa från
kl. 2 e. m. till föreställningens slut.

Biljettpriserna
1 radens länstolar
2 o. 3 rad.
4, 5 o. 0 stolraden
7, 8 o. 9

m _ l
- - s®

§ Franska Lifförsäkringsbolaget

ILU Fl B AlN E,|
_§| Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. f|)

Garantifonden: 98 miljoner Frcs. gty
W Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- gft

ringar af alla slag. Genom samarbetemed
{Sä sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- _g,
_® baixe et la Seine beviljas de försäkradevid gfe

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
_s_p hvilka fullkomligt säkerställa såväl (len for- %£(/

(Ä& säkrade och hans familj, som ock (le per- gg)
J§T söner, med hvilka han står iaffärsförbin- gd
<»_3 delse för den oundvikliga förlust, som en Aty
rfg| sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-
;"=; leren olyckshändelsemedföra. Bolaget efter-
($_P skänker nämligen, såsom allmänt bekant, ®»
(f(fö premierna förhela sjukdomstiden och utbe- (gö)

taiar 8/4 af kapitalet,' om sjukdomen är obot- w
(Jjg? lig och resten vid dödsfall. S_V
"Äte Bolaget LTrbaines försäkringar äro
S? därför särskildt att rekommendera för ber-
_Js| rar affärsmän, (lii (let gäller att säkerställa gg.
(fg| större affärsföretag genom lifförsäkring, gg};
J?g emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- ~*.

_Jg? samma störingar svårare sjukdomsfall all-
(gjfö tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- 0h

ges- och förlagsmanstora förluster. *A
(ji_P '

För dessaväsentliga fördelarerfordras
"ftfö icke några extra premier utan endast att gKj

den försäkradeafstår från den årliga vinst- |å?_S__^ andelen. __<-

(jg| Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. gft;

§ öar/von sJffnorring. ||

wra^wfwt

18 Alexanders teatern
_0_o1si:___ ® _-"<__>-_*s.

tZialiensfta operan
Söndagen den 13 November

Cavalleria Rusticana
Opera i1 akt. Musik af Mascagni.

Under medvärkan af: S:ra Sangorgio, Saruggio,
Breda;

Kapellmästare

98

gifves

-
S:r Bovero, Bonfante m. fl.

E. Cooper. —Regissör: T. Micos Urban

Beignoar

Baf

l:sti
2:dr

Av.
Par

Parterre galleri
Belle-étage . .
__n_ra radens logf

a plats

Galleri, .''.dra raden .
.ntscenloge, 2:dra raden
adis

ö
CD
i" .
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Brefpapper

rikhaltigaste lager af utländska och inhem-
ska sorter, linierade och olinierade

Firmatryck utföres billigt. ps|
Dahlbergs Pappershandel. l§f

Alexandersgatan 15. |||
m^mmmmmmmmmmmmmmmm

Frertr» Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52
Helsingfors

Ang. Ludv. Hartwall. 1
Mineralvattenfabrik 1

Helsingfors, Alexandersg. 26.
Telefon 169.

Tillverkningen står I
under kontroll af nio- B
sofie doktor Hj. Modeen. \ | Jaco

RÖISL

Sadu å 20 psi

Elvira „15 0-7

Wilhelmina a
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Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.

Fredagen den II November 1898

Program.
1. Unter dem Doppeladler,Marsch . Wagner.
2. Lustig u. fidel, Walzer Sciiramel.
3. Ouverture „Alessandro Stradella" . Flotow.
4. Tanz Regulator, Polka Strauss.
5. Romanze Richter
6. Potp. Ballet „Excelsior Marenco,

Beethoven.
Fahrbach.
Griinteld.
Döpfl.

Perssons
Sf_ck_nask_ne_?.

ém

■%

É
Stickade varor såsom strumpor, damasker,

barnklädningar, gosskostymer, damtröjor, underkjo-
lar m. m.

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

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

Th. Neovius.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Lördagen den 12 November 1898

Program.
1. Freiherre von Bauer Marsch
2. Contraste, Walzer....
3. Entreacte
4. Militärisch, Polka....

Kral.
Ertl.
Fischer.
Ziehrer,

5. Heimchen, Intermezzo avs „Herz-
bub" Wagner

6. Potp. „Un ballo in maschera Verdi

Straus.
Muller.
Schubert
Richter,

iiii ii i m
8. Rudolfsklänge, WalzerI
9. Am Meer, Lied. . .

10. Alt u.Neu, Potp. . . |
11. Zigeunerchor „Trovatore"
12. Jetzt geht dieUhr recht, Galopp . __opetzk-\

7. Ouverture „Prometheus„ . .
8. Frauenliebe, Walzer . * . . .
9. Kleine Serenade

10. Musik-Panorama, Potp.
11. Scene u. Quintett „Maskenball"
12. Buzgo-Galopp ...... Verdi.

Hornischer
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